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Ígéretes hazai közép  és nagyvállalatokba fektetne az ALTERA
A Társaság félmillió dolláros hitelhez jutott

Budapest, 2014. július 23.  Félmillió dollár lombard hitelt kapott a svájci Vontobel banktól az ALTERA. A
rendkívül kedvező kamatozású hitelt a vállalat magántőke befektetésekhez és prosperáló hazai cégek
“katalizálására” kívánja felhasználni.
Az ALTERA 2013 júniusa óta jegyzett cég a Budapesti Értéktőzsdén, amely 2,5 éve nyereségesen működik. A
befektetési vállalat tőkéje meghaladja a 700.000.000 Ftot, amelyhez jelentős mértékben hozzájárul a most kapott
hitel. A hitelről Vingelman József, a társaság vezérigazgatója elmondta, hogy a konstrukció egy olyan lombard hitel,
amelyet értékpapír fedezet mellett nyújt a bank, alapvetően rövid és közép távra, viszont folyamatosan megújul a
következő években, így a hitel és a befektetési futamidő pontosan egymáshoz igazítható. A hitel fedezetét az
ALTERA saját részvényei adják, amely kellő garanciát nyújt a Vontobel részére.
A kamat is rendkívül kedvező, a teljes költsége éves szinten 1,5% alatt van. A mintegy 115.000.000 Ftnyi hitelt az
ALTERA elsősorban arra kívánja felhasználni, hogy ígéretesen növekvő hazai cégekbe szálljon be.
“Jelenleg több befektetési lehetőséget vizsgálunk. Úgy látom, év végéig megszülethet az első döntés is, amely már
nem tőzsdei befektetést jelent, hanem dinamikusan növekvő magyar középvállalatokat érinthet”  közölte a céget
júniustól irányító új vezérigazgató.
Az idei év első 6 hónapja kimondottan jó eredménnyel zárult a Társaságnál: az egy részvényre eső érték az év végi
2191 forintról fél év alatt 2411 forintra emelkedett, amely több mint 10%os növekedést jelent.
A Társaság vezetősége úgy ítéli meg, hogy ez a félmillió dolláros hitel mind pénzügyi, mind reputációs
szempontból jelentős lépés az ALTERA számára és egy hosszabb távú együttműködés kezdete lehet a Bank
és az ALTERA között.
A jövőbeli tervek kapcsán Szabó Barnabás, az igazgatóság elnöke elmondta, hogy rendkívül vonzó lehetőségeket
lát az orosz és ukrán piacokon mind a kötvények, mint a részvények tekintetében, így várható, hogy a cég saját
számlás kereskedése a következő hetekben ezekbe a papírokba fog jelentősebb befektetéseket eszközölni.
A Társaság vezetése folyamatosan vizsgálja a további tőkebevonás lehetőségét, akár kötvény, akár
részvénykibocsátás formájában.
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Az ALTERA Nyrtről:
Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. egy saját számlás kereskedést és magántőke befektetéseket 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.
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.
A Vontobelről:
A Vontobel egy zürichi központú globálisan működő svájci magánbank, melynek részvényeit a svájci értéktőzsdén jegyzik. Az
1936ban alapított pénzintézet világszerte 1400 alkalmazottal rendelkezik. Fő tevékenysége az alap és vagyonkezelés magán
és intézményi ügyfelek számára, valamint a befektetési banki szolgáltatások széles palettáját kínálja. A bank jelenleg 160 milliárd
svájci frankot meghaladó vagyont kezel.

