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Nyereséges évet zárt az ALTERA
Budapest, 2014. április 14.  Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. a 2013as évben közel 76 millió Ft
bevételt realizált a pénzügyi műveleteken, az évet pedig 21,5 millió forint adózott nyereséggel
zárta. A társaság célja, hogy a következő években a keleteurópai régió egyik vezető
vagyonkezelő cégévé váljon, miközben főként a feltörekvő piacokra koncentrálva, magas hozamú
befektetéseken keresztül jelentős mértékben növelje részvényesei tőkéjét.
Az ALTERA Nyrt. 2012es indulása óta tőkéjét 200 millió forintról 658 millió forintra növelte. A társaság
folyamatosan keresi a válság hatására félreárazott befektetési lehetőségeket, főként a magas hozamú
kötvények, illetve a gyors növekedésű közepes méretű technológiai cégek piacán. A pénzügyi piacokon a
vállalat főként vállalati kötvényekbe, alulértékelt, növekedési, és magas osztalékhozamú részvényekbe,
illetve certifikátokba fekteti tőkéjét.
“A mostani értékeltségi szintek mellett már kevésbé a növekedési cégekre érdemes fektetni a hangsúlyt,
hanem sokkal inkább a stabil osztalékot termelő vállalatokra. Ezzel együtt nem titok, hogy nézelődünk az
ukrán és orosz piacon is, ahol most kiemelkedő hozamkockázat arányú befektetéseket látunk. A 2013as
évet nézve Társaságunk ismét nyereséges évet zárt, adózott eredményünk 21,6 millió Ftra nőtt és a cég a
pénzügyi műveleteken 76 millió Ft bevételt realizált.”– nyilatkozta Szabó Barnabás, az Igazgatóság elnöke
az április 12i közgyűlést követően.
Szabó Barnabás elárulta még, hogy 2014 során további, várhatóan zártkörű tőkeemelésre is lehet
számítani. Ez összhangban áll a Társaság által korábban meghirdetett növekedési programmal, amelynek
révén évtizedes távon európai szinten is meghatározó piaci szereplővé kívánnak válni.
Az ALTERA Nyrt. fő stratégiája egy olyan saját fejlesztésű hibrid befektetési modell, amellyel kihasználja a
kötvény és részvénypiacok hektikus mozgásait és félreárazásait, hasznosítva a pénzügyi válság teremtette
befektetési lehetőségeket, a piaci átlagnál magasabb nyereséget megcélozva.
A stratégia egyediségét és vonzerejét mi sem jellemzi jobban, minthogy 2013ban a Budapesti Értéktőzsde
egyetlen nyilvános részvénykibocsátása (IPO) az ALTERA Nyrthez fűződik. A társaság a közeljövőben is
folytatja az ALTERA Hibrid Modell, mint egyedi befektetési modell fejlesztését, amely akár új üzletágak
elindítását is eredményezheti.
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Az ALTERA Nyrtről:
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. egy saját számlás kereskedést folytató vagyonkezelő holdingcég, melyet 32 befektető alakított.
2012ben 200 millió forint saját tőkével. A társaság tőkéje a 2013as részvénykibocsátás során közel 650 millió forintra
emelkedett. Az 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 részvények jelentenek. A társaság alapítói és igazgatóságának tagjai Szabó
Barnabás, az igazgatóság elnöke, Bundik Csaba és Iváncsics Pál igazgatósági tagok. A felügyelő bizottság elnöke Dr. Bodnár
Zoltán, tagjai Jáger Lajos és, Oblath Gábor. A vállalat az első két üzleti évét nyereséggel zárta.

