Altera Zrt.: Ősszel a BÉT-re lép a vagyonkezelő társaság
2012. június 13., Budapest – Az elmúlt öt év második legnagyobb nyilvános
részvénykibocsátására készül az Altera Vagyonkezelő Zrt. ez év őszén, a
Budapesti Értéktőzsdén. Az év elején alapított társaság várakozásai szerint – a
jegyzést követően – a cég saját tőkéje meghaladja majd a 2 milliárd forintot,
középtávú terveik között pedig az „A” kategóriába és a BUX kosárba kerülés is
szerepel.
Tőzsdei részvénykibocsátással vonna be friss tőkét a 2012 januárjában 100 millió
forintos alaptőkével és 100 millió forintos tőketartalékkal létrehozott Altera
Vagyonkezelő Zrt. A 32 részvényes által, zárt körben megalapított társaság
várhatóan ez év őszén lép a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), amely az
igazgatóság tervei szerint – a jegyzést követően várhatóan 2 milliárd forintot
meghaladó saját tőkével – az elmúlt öt esztendő második legnagyobb nyilvános
kibocsátása lesz a BÉT-en.
„A növekedés és a transzparencia jegyében kiemelten fontos, hogy a részvényeink a
Budapesti Értéktőzsdén is elérhetők legyenek, amely kiváló terepet nyújt a közepes
kapitalizációjú cégek növekedéséhez, és egyben számos jó befektetési lehetőséget
nyújt a hazai megtakarítóknak” – nyilatkozta Szabó Barnabás, az igazgatóság
elnöke.
Szabó Barnabás elmondta: az Altera a bevezetés után 3-4 évvel szeretne a BÉT „A”
kategóriájába, illetve a BUX kosárba is bekerülni, hosszú távú célja pedig az, hogy
folyamatos, dinamikus növekedéssel a kelet-európai régió meghatározó befektetési
társaságává váljon – százmillió eurós nagyságrendű tőkével, és az ágazatban
kiugróan magas sajáttőke-arányos nyereséggel.
Az Altera növekedési stratégiájának motorja az a – kelet-európai régióban elsőként
kidolgozott – hibrid befektetési modell és stratégia, amely igazodik a pénzügyi válság
teremtette befektetési környezethez, és a részvénypiacok hektikus mozgásait
kihasználva ér el nyereséget. Az Altera Hibrid Modell lényege, hogy folyamatosan
váltogat az adott piaci helyzetnek megfelelő stratégiák között, illetve egyszerre többet
is alkalmaz, szemben a hasonló társaságok sokszor éveken át egy stratégiát követő
magatartásával.
„Portfóliónk egy dinamikus és egy konzervatív részből áll. A két rész közötti arányt,
illetve a portfólió tartalmát folyamatosan aktualizáljuk a piaci viszonyoknak
megfelelően, öt külön-külön is válságálló stratégiát kombinálva. A tradicionális
befektetési stratégiákkal összehasonlításban ez a módszertan egyedülálló” – foglalta
össze Szabó Barnabás, aki szerint a következő években is hirtelen emelkedések és
zuhanások, kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi majd a tőzsdéket.

Szabó elmondta: a cég kifejezetten olyan befektetési célpontokat keres, amelyek
ilyen időszakokban is képesek tartósan magas, akár átlagosan évi kétszámjegyű
tőkearányos teljesítmény elérésére egy 3-5 éves időtávon.
„A célunk, hogy jelentős többletet generáljunk a sajáttőke arányos hozamban a
kockázatmentesnek tekintett eszközökhöz képest. A transzparens működésünk és a
várható likviditás miatt úgy gondolom, hogy a részvényárfolyam ezt jó eséllyel követni
fogja” - foglalta össze Faluvégi Balázs a társaság befektetési stratégiáért felelős
igazgatósági tagja.
Faluvégi szerint az Altera papírjai elsősorban azoknak nyújtanak majd befektetési
alternatívát, akik a bankbetétek kamataival nincsenek megelégedve, és hajlandóak
legalább 3 éves befektetési időtávon gondolkodni, ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz
a nagyfokú szabadsághoz, amelyet a BÉT-en bármikor eladható a részvények
jelentenek.
A vagyonkezelő az átlátható működés fenntartása érdekében már a tőzsdei
bevezetés előtt is havonta közzéteszi a cég eszközeinek értékét, emellett
negyedévente részletes információkat ad a tevékenységéről és annak eredményéről.
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Az ALTERA-ról:
Az ALTERA Vagyonkezelő Zrt. 2012-ben alakult, 100 millió forintnyi alaptőkével és 100 millió forint tőketartalékkal. Az ALTERA
alapítói és igazgatóságának tagjai Szabó Barnabás az igazgatóság elnöke, Faluvégi Balázs befektetésekért felelős
igazgatósági tag és Bundik Csaba üzletfejlesztésért felelős igazgatósági tag. Az ALTERA Hibrid Modell, amely a dinamikus és a
konzervatív portfóliók előnyeit ötvözi, és a vagyonkezelő várakozásai szerint akár évi kétszámjegyű százalékos tőkearányos
hasznot hozhat egy 3-5 éves időtartam alatt. A társaság tulajdonosa harminckét alapító-befektető, beleértve az igazgatóság
három tagját is. A Felügyelő Bizottság tagjai Szeles Nóra, Jáger Lajos, valamint Iváncsics Pál.

