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Az eddigi legsikeresebb negyedévét zárta az ALTERA
Budapest, 2014. június 5.  Közzétette az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2014 első negyedéves eredményeit,
melyek az eddigi legjobb számok a cég történetében. A nem auditált eredménykimutatás szerint a cég 3
hónap alatt 24.451.000 forint nyereséget ért el. A növekvő profit mellett június 1től új taggal bővült a
menedzsment köre,illetve változott az Igazgatóság összetétele is.
Az ALTERA Nyrt. 2013 júniusa óta jegyzett cég a Budapesti Értéktőzsdén, amely 2012es indulása óta tőkéjét 200
millióról 682 millió forintra növelte, köszönhetően a sikeres tőkebevonásnak és az eredményes befektetéseknek.
Az elmúlt negyedév során a portfólió átlagos kockázati szintje kis mértékben növekedett, melynek meg is lett az
eredménye: az egy részvényre eső érték az év végi 2191 forintról három hónap alatt 2319 forintra emelkedett, ami
közel 6 százalékos növekedést jelent.
„A kedvező számok mögött elsősorban a 2013ban vásárolt Opus és Quaestor kötvények sikeres eladásából
eredő profit, valamint a short ügyletekből származó nyereségek és egyéb kisebb volumenű deviza és részvény
ügyletek állnak” – közölte Szabó Barnabás, az Igazgatóság elnöke az eredmények bejelentését követően.
Az igazgatósági elnök szerint kezdenek beérni az elmúlt hónapok építkezésének gyümölcsei. A portfólió kellően
diverzifikált, folyamatosan 3050 pozíció között tartanak részvényeket és kötvényeket, így viszonylag mérsékelt
ingadozással, sőt némi profittal tudták átvészelni a több alap és vagyonkezelő számára kritikus ukrán válság
hónapjait is.
A pozitív első negyedéves eredmények mellett személyi változások is történtek a Társaságnál.
Június 1től elsősorban az operatív működésért és a részvénykibocsátások szervezéséért felelős vezérigazgatót
nevezett ki az Igazgatóság Vingelman József személyében, aki az MVMagyar Vállalkozásfinanszírozási Zrttől
érkezett a céghez. Az MVMagyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. korábbi vezérigazgatója több olyan hazai és régiós
pénzintézetnél dolgozott vezető beosztásban, mint pl. a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, Magyar Fejlesztési Bank
és a BNP Dresdner Bank.
A fenti bővülésen túl változott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság összetétele is. A társaság áprilisi
közgyűlésének eredményeként Faluvégi Balázs igazgatósági tagot székében Iváncsics Pál, a Felügyelő Bizottság
korábbi elnöke váltotta, aki több éven keresztül a Westel/TMobile informatikai vezérigazgató helyettese volt. A
szakember 20082009 között a Magyar Telekom innovációs technológiai igazgatójaként dolgozott. Iváncsics Pál
jelenleg a Dataneum Zrt. igazgatósági tagja, a CentrálFund Kockázati Tőkealap, az EME Zrt. és a PBG Investment
Zrt. tanácsadója.
A Felügyelő Bizottságból egyúttal Szeles Nóra távozott, jelenleg Dr. Bodnár Zoltán (elnök), Jáger Lajos és Oblath
Gábor alkotják a testületet.
A jövő kapcsán Szabó Barnabás elmondta, hogy vonzó lehetőségeket lát az orosz és ukrán piacokon mind a
kötvények, mint a részvények tekintetében,valamint kiemelte az amerikai piacokon forgó ázsiai technológiai
papírokat is,melyek jelentős növekedés előtt állnak.
A Társaság vezetése folyamatosan vizsgálja a további tőkebevonás lehetőségét, akár kötvény, akár
részvénykibocsátás formájában. A kiemelt cél továbbra is a tőzsdei papírok likviditásának javítása.
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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.

