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E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA 
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján 

Az RFV2014/A elnevezésű kötvények intézményi jegyzése a társaság 
várakozásainak megfelelően, sikeresen zárult.  Ezáltal a társaság romániai 
terjeszkedéséhez, további növekedési stratégiájának megvalósításához szükséges 
időarányos források a társaság rendelkezésére állnak. A folyamatban lévő lakossági 
(nem intézményi) jegyzés is megfelelően halad. A lakossági befektetők pénteken - 
2011. március 11-én - délig jegyezhetik az értékpapírokat. 

  

A 2011. március 03-án indult, RFV2014/A elnevezésű kötvények jegyzése az intézményi 

befektetők számára a mai napon lezárult. Az intézményi befektetők közel 834 millió forint 

értékű kötvényt jegyeztek le, amely teljes mértékben megfelel a társaság várakozásainak. 

A társaság kötvényei továbbra is vonzó kondíciókat kínálnak a befektetők számára, 

amelyet a sikeres intézményi jegyzés is visszaigazolt. A kötvények lakossági jegyzése terv 

szerint halad, a lakossági befektetők március 11-ig jegyezhetik az értékpapírt. 

 

A kötvény program első két lépésében összesen 3,8 milliárd forint értékben jegyeztek a 

kötvényből az intézményi és lakossági befektetők. A jegyzések lezárása után jelentős 

forgalom mellett megindult a kötvények másodpiaci, transzparens kereskedése a 

Budapesti Értéktőzsdén.  

 

A társaság március 7-én nevet váltott. Az eddig használt RFV Nyrt. helyett mától E-Star 

Alternatív Nyrt. néven működik a vállalat. A kötvényprogramról és a vállalat ma 

meghirdetett középtávú stratégiájáról az érdeklődők a vállalat új weboldalán, a www.e-

star.hu-n találhatnak bővebb tájékoztatást. 

 

Az RFV2014/A elnevezésű kötvény 10,44% fix kamatozású, névre szóló, dematerializált 
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értékpapír. A kötvényeket a társaság 10.2750%-os (EHM) hozammal bocsátotta ki. A 

kötvények névértéke 100.000 forint, futamidejük 2 év 11 hónap. Az értékpapírok 

forgalmazója az Equilor Befektetési Zrt. 

Budapest. 2011. március 07. 

 

E-Star Alternatív Nyrt. 


