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Az E-Star nagy sikerrel zárta új típusú kötvényeinek jegyzését 
 

Az intézményi és lakossági befektetők összesen  2,2  milliárd forint értékben jegyeztek 
a kötvényekből 

 
 
(Budapest, 2011. június 03.) Az E-Star Alternatív Nyrt. a mai napon nagy sikerrel zárta 

kötvényprogramjának nem-intézményi (lakossági) jegyzését. A lakossági befektetők 

326 millió forint értékben jegyeztek a kötvényekből, így az intézményi és lakossági 

befektetők összesen 2,2 milliárd értékű jegyzési igényt nyújtottak be. 

 

Míg az intézmények több típusú, köztük változó futamidejű kötvényt jegyezhettek, addig a 

lakossági befektetők az EST2015/ A fix kamatozású kötvényekre nyújthattak be jegyzési 

igényt.  

 

Az új típusú, hosszabb futamidővel rendelkező kötvények sikerét az E-Star vezetősége a 

befektetői érték kiemelkedő mutatójának tekinti, amely által a tőkepiac az vállalatba vetett 

hosszútávú bizalmáról biztosította a társaságot. Az új kötvénysorozat kibocsátásával a 

vállalat diverzifikálta kötvényeinek lejárati szerkezetét, ezáltal csökkentve a jövőbeli 

refinanszírozási kockázatot.  

 

A vállalati kötvényprogram során eddig összesen több, mint 7 milliárd forint összegű kötvényt 

jegyeztek le az intézményi és lakossági befektetők. A kötvényekkel rendszeresen 

kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén.  

 

A kötvényprogramból befolyó összeg korábban meghirdetettek alapján továbbra is a 

társaság nemzetközi terjeszkedését támogatja, stratégiájának és növekedési 

perspektíváinak előremozdítását segíti elő. 
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet által EN-III/TTE-309/2010 számon jóváhagyott 

alaptájékoztatója, illetve annak kiegészítései alapján a társaság 12 hónapon belül maximum 

10 milliárd forint értékben jogosult nyilvánosan kötvényt forgalomba hozni. A kötvények több 

jegyzési periódusban, alapvetően a projektek beruházási igényeihez igazodva kerülnek 

forgalomba hozatalra. A forgalomba hozatal végleges feltételei elérhetőek a www.e-star.hu, a 

www.equilor.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon. 

 

További információ: 

Kecskeméti Judit 
Weber Shandwick  
Email: judit.kecskemeti@webershandwick.hu 
Tel: (+36)-20-944-3785 
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