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Becsengettek: tőzsdére lépett az ALTERA
Budapest, 2013. június 25. – A márciusban lezajlott sikeres nyilvános kibocsátási eljárás
után a mai napon megkezdődött az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. részvényeinek
kereskedése a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) „B” kategóriájában.
Egy év szünet után, a mai napon új cég jelent meg a BÉT „B” kategóriájában: az ALTERA
Vagyonkezelő Nyrt. részvényeivel való kereskedés elindulását – a tőzsdehagyományoknak
megfelelően – csengetéssel jelezte Szabó Barnabás, a vagyonkezelő vállalat Igazgatóságának elnöke.
„Az ALTERA tőzsdére lépése egy rendkívül fontos időszak utolsó állomása, egyben pedig egy új
éra kezdete. Nehéz piaci környezetben rendkívüli bizalmat kaptunk és kapunk a befektetőinktől,
mi pedig, tőzsdei társaságként még elkötelezettebben dolgozunk majd az érdekükben” –
nyilatkozta Szabó Barnabás.
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. új törzsrészvényeinek sikeres nyilvános forgalomba hozatalára 2013.
március 422. között került sor. A kihívásokkal teli piaci környezet ellenére a részvényekből több mint
200 ezer darabot jegyeztek a befektetők.
A nyilvános kibocsátás végére az ALTERA saját tőkéje megközelítőleg 650 millió forintra
emelkedett, és ezzel – banki hátterű forgalmazó támogatása nélkül –a vállalat az utóbbi évek egyik
legnagyobb kibocsátását hajtotta végre Magyarországon.
A nyilvános kibocsátás sikerében aktívan részt vett a társaság számos alapítója is, akik több mint
kétszeresére növelték korábbi befektetéseik összegét a vállalatban.
Szabó Barnabás elmondta: a vagyonkezelő társaság növekedési stratégiájának motorja az a –
keleteurópai régióban elsőként kidolgozott – hibrid befektetési modell és stratégia, amely igazodik
a pénzügyi válság teremtette befektetési környezethez, és a részvénypiacok hektikus mozgásait
kihasználva ér el nyereséget.
ALTERA papírjai elsősorban azoknak nyújtanak befektetési alternatívát, akik nem elégedettek
a bankbetétek kamataival, és hajlandóak legalább középtávon gondolkodni befektetéseikről,
ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz a nagyfokú szabadsághoz, amelyet a BÉTen eladható a
részvények jelentenek.
Az ALTERA befektetéseinek teljesítménye a működés megkezdése óta eltelt több mint egy éves
időszakban pozitívan alakult, a vállalat a tavalyi évet nyereséggel zárta.
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Az ALTERA Nyrtről:
Az ALTERA Vagyonkezelő Zrt. 2012ben alakult, 200 millió forint saját tőkével, amely a sikeres nyilvános kibocsátási
eljárás során közel 650 millió forintra emelkedett. A társaság alapítói és igazgatóságának tagjai Szabó Barnabás, az igazgatóság
elnöke, Faluvégi Balázs és Bundik Csaba igazgatósági tagok. A társaság tulajdonosa harminckét alapítóbefektető, beleértve az
igazgatóság három tagját is. A felügyelőbizottság tagjai Szeles Nóra, Jáger Lajos, Iváncsics Pál, valamint 2012 júliusától
Oblath Gábor és Dr. Bodnár Zoltán.
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