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Egy év alatt négyszeresére nőtt az ALTERA profitja
Budapest, 2014. augusztus 26. – Történetének eddigi legnagyobb összegű profitját termelte az
ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2014 első hat hónapjában – jelentette be a társaság féléves
tájékoztatójában. A 2013-ban egyedüliként a Budapesti Értéktőzsdére lépő vagyonkezelő
nyeresége legnagyobb részét vállalati kötvényekbe történő befektetéssel érte el.
A tavalyi eredményes első félévet követően az idei év hasonló időszakában is nyereséges volt az
ALTERA Vagyonkezelő Nyrt., miközben a nyereség összege rekord szintű növekedést mutat. Míg 2013
első hat hónapjában a társaság adózás utáni eredménye 10,691 millió forintot tett ki, addig 2014 első
félévben 43,007 millió forint adózás utáni eredményt ért el, ami 302%-os növekedést jelent. A cég
teljesítménye kiegyensúlyozott, hiszen a 43 millió forintot meghaladó nyereségből 23 millió a
második negyedévben keletkezett.
A rekordméretű profit 700 892 000 forintra növelte a cég tőkéjét, amely 6,54%-os emelkedést
jelent a 2013. december 31-i állapothoz képest. Ezzel egyidejűleg az egy részvényre eső becsült
érték 2191 forintról 10,04%-os emelkedést követően 2411 forintra növekedett.
„Ez a félév ismét bebizonyította, hogy az ALTERA Hibrid modellje még a kihívásokkal teli piaci
környezetben is jól teljesít, azaz helyes volt az az elképzelésünk, hogy a válság olyan lehetőségeket is
teremt, amelyek új távlatokat nyitnak a befektetők előtt” – foglalta össze Szabó Barnabás, az ALTERA
Vagyonkezelő Igazgatóságának elnöke.
Szabó Barnabás elmondta, hogy a cég profitjának jelentős részét a vállalati kötvények vásárlása
illetve eladása hozta, de ugyancsak sikeres tranzakciókat bonyolítottak a közösségi média cégek
részvényeinek shortolásával. Emellett jelentős nyereséget hozott az ALTERA-nak az energiaipari,
illetve a netes és kábelszolgáltató vállalatok papírjaival történő kereskedés is.
Az ALTERA kelet-európai régióban elsőként kidolgozott Hibrid befektetési modellje és stratégiája
igazodik a pénzügyi válság teremtette befektetési környezethez, és a részvénypiacok hektikus
mozgásait kihasználva ér el nyereséget. A portfólió egy dinamikus és egy konzervatív részből áll. A
két rész közötti arányt, illetve a portfólió tartalmát az ALTERA folyamatosan aktualizálja a piaci
viszonyoknak megfelelően, öt külön-külön is válságálló stratégiát kombinálva.
„Az ALTERA a jövőben is keresi a piacokon a „félreárazásokat”, legyen szó akár extrém alul- vagy
felülárazott termékekről, illetve – az eddigi gyakorlattól eltérően - idén már reálbefektetések
megjelenése is elképzelhető a cég portfóliójában” – tette hozzá az Igazgatóság elnöke.
Az ALTERA papírjai elsősorban azoknak nyújtanak befektetési alternatívát, akik nem elégedettek a
bankbetétek kamataival, és hajlandóak legalább középtávon gondolkodni befektetéseikről. Az
ALTERA befektetéseinek teljesítménye a működés megkezdése óta eltelt kétéves időszakban
pozitívan alakult, a vállalat ezidáig minden félévét nyereséggel zárta.
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Az ALTERA Nyrt-ről:
A jelenleg 700 millió forintos tőkével rendelkező ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2012-ben alakult, akkor még zártkörű társaságként, 32
befektetővel és 200 millió forint saját tőkével. A cég részvényeinek nyilvános jegyzése 2013 márciusában sikeresen lezajlott, a papírokkal
való kereskedés 2013 júniusában indult meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) „B” kategóriájában. Az ALTERA Nyrt. tőzsdei kapitalizációját
tekintve a 33. helyen szerepel a BÉT 50 vállalata között, a társaság papírjai 2013. július 1-től „Standard” kategóriában szerepelnek. Az
ALTERA mára egy közel 100 részvényessel rendelkező befektetési vállalat, amely megalakulásától kezdve nyereségesen működik.
Az ALTERA a kelet-európai régióban elsőként dolgozott ki egy olyan befektetési konstrukciót, amely kimondottan a pénzügyi - és a
részvénypiacok hektikus mozgásaiból kíván minél nagyobb nyereséget elérni. A konstrukció, amely az ALTERA Hibrid modell nevet kapta, öt
olyan már jól ismert eszközkategóriát kombinál, amelyek külön-külön is nagyobb stabilitást biztosítanak, mint egy hagyományos befektetési
alap vagy vagyonkezelés, azonban ezek egyidejű használata különleges, új befektetési stratégiát, kiszámíthatóbb hozamokat eredményez. A
társaság célja, hogy folyamatos dinamikus növekedéssel a kelet-európai régió meghatározó befektetési társaságává váljon.
Az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának tagjai Szabó Barnabás alapító, az igazgatóság elnöke, Bundik Csaba alapító, üzletfejlesztésért felelős
igazgatósági tag, Iváncsis Pál igazgatósági tag. A felügyelő bizottság tagjai: Jáger Lajos, dr. Bodnár Zoltán, és Oblath Gábor, míg a társaság
vezérigazgatója Vingelman József. A menedzsment eredményorientált szemléletének megfelelően az ALTERA-nak nincsenek készletei vagy
állóeszközei, a háromfős igazgatóság kizárólag sikerdíjban részesedik osztalékelsőbbségre jogosító részvényeken keresztül.
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