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Megújult az ALTERA vezetősége
Budapest, 2014. június 5.  Június 1től Vingelman Józsefet nevezték ki az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.
vezérigazgatói posztjára, aki elsősorban az operatív működésért és a részvénykibocsátások szervezéséért
felelős személy innentől fogva a Társaságon belül. Az áprilisi közgyűlés eredményeként Faluvégi Balázs
igazgatósági tagot székében Iváncsics Pál, a Felügyelő Bizottság korábbi elnöke váltotta, a bizottság pedig
három taggal folytatta munkáját Szeles Nóra távozását követően.
Vingelman József agrármérnökként végzett, majd 1989ben az Agrobanknál kezdte meg szakmai pályafutását
vállalatfinanszírozási területen. Később a Dunabanknál, majd tíz éven át a BNP Dresdner Banknál
főosztályvezetőként és vállalatfinanszírozási igazgatóként tevékenykedett.
Ezt követően az MFBnél volt elnökvezérigazgatói tanácsadó, majd 20032005 között a Polaris Építőipari Rt.
(Betonút csoport) vezérigazgatójaként dolgozott. Üzleti faktoringgal is foglalkozott a Platinium Zrt. értékesítési
igazgatójaként és a romániai leányvállalat vezérigazgatójaként 2008ig bezárólag. 2010ig workout osztályvezető
volt a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál, majd 3 éven keresztül a Jeremie programért felelős Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott.
A szakember feladatköre az ALTERAnál többek között az operatív cégvezetésen túl a részvénykibocsátások
szervezése, a befektetői kapcsolattartás, a HR ügyek vitele. Vingelman József várhatóan ősztől az igazgatóság
tagjaként részt vesz majd annak munkájában.
Az ALTERA Nyrt. áprilisi közgyűlését követően a Szabó Barnabás elnökletével vezetett Igazgatóságból távozott
Faluvégi Balázs befektetési szakértő, a Bridge Wealth Management Zrt. vezetője. A széles körben ismert
szakembert Iváncsics Pál, a Felügyelő Bizottsági korábbi elnöke váltotta székében.
Iváncsics Pál pályafutását 1986ban az MTA KFKInál kezdte kutatóként, majd hosszabb időn keresztül a
Westel/TMobile informatikai vezérigazgatóhelyettese volt. 20082009 között a Magyar Telekom innovációs
technológiai igazgatójaként dolgozott. Jelenleg a Dataneum Zrt. igazgatósági tagja, a CentrálFund Kockázati
Tőkealap, az EME Zrt. és a PBG Investment Zrt. tanácsadója.
További változás a Társaság életében, hogy Szeles Nóra távozásával Dr. Bodnár Zoltán (elnök), Jáger Lajos és
Oblath Gábor alkotják a jelenlegi Felügyelő Bizottság testületét.
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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 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 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.

