E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT.
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az E-Star Alternatív Nyrt. tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy sikerrel zárult az
E-Star Alternatív Nyrt. legújabb kötvényeinek intézményi jegyzése. Az
intézményi befektetők 3 nap alatt 1,9 milliárd forint értékben jegyeztek a
kötvényekből.
A társaság ezúttal négy jegyzési eljárást indított párhuzamosan: hármat intézményi, egyet
pedig a lakossági befektetők számára. A mai napon lezárult jegyzés az E-Star eddigi
legsikeresebb intézményi kötvénykibocsátásának bizonyult. A legkeresettebbek EST2016/C
elnevezésű, változó kamatozású, 5 éves futamidejű kötvények voltak, amelyekből 1,43
milliárd forint értékben jegyeztek a befektetők. Az EST2015/ A fix kamatozású kötvényekre
464 millió forint értékű jegyzés érkezett.
A jegyzés a nem intézményi (lakossági) befektetők részére még folyamatban van, a
lakossági befektetők az EST2015/A elnevezésű, fix 10,24% kamatozású (EHM: 10,27%),
2015. február 12-i lejáratú kötvényeket 2011. június 3-ig jegyezhetik az Equilor Zrt.-nél
(www.equilor.hu). A hozamon kívül plusz vonzerőt jelenthet, hogy a kötvények TBSZ
számlára tehetőek, így adómentes befektetési lehetőségnek minősülhetek.
A jegyzés sikere azt bizonyítja, hogy az intézmények továbbra is nagy lehetőséget látnak a
vállalatban és a társaság hosszútávon élvezi a befektetők bizalmát. Az 5 éves futamidejű
vállalati kötvények kibocsátásával – amelyek az eddig legsikeresebb E-Star kötvénynek
bizonyultak - az E-Star újra úttörő szerepet vállalt, hiszen az ilyen hosszú lejárattal
rendelkező kötvények unikumnak számítanak a magyar vállalati kötvények piacán.
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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

www.kozzetetelek.hu honlapokon.
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