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A Budapesti Értéktızsdén tartott sajtótájékoztatóján naperımőves áramtermelésre specializált leányvállalat 
alapítását jelentette be az Appeninn Holding csütörtökön. A vállalat ingatlanpiaci akvizíciókkal tartaná fenn a 
dinamikus növekedést; ıszre "feljuthatnak" az A kategóriás részvények közé, jövıre pedig kötvénykibocsátást is 
terveznek  

Tavaly júliusban debütált a Budapesti Értéktızsde (BÉT) B kategóriájában az Appeninn Holding részvénye. Az azóta 
eltelt közel egy év alatt a részvény árfolyama közel a duplájára emelkedett.  

 
Az Appeninn eddigi tızsdei pályafutása 

(Forrás: BÉT / Privátbankár) 

A társaság stratégiáját bemutatva Székely Gábor, az igazgatótanács elnöke kiemelte: noha elsı sorban a B kategóriás 
irodapiac szakértıiként ismert a társaság neve, emellett jelentıs állományt építettek ki országosan is ipari ingatlanokból 
illetve city-logisztikai telephelyekbıl. A cél az, hogy alacsonyan árazott, réspiaci szegmensekben vessék meg a lábukat: 
olcsón vásárolnak ingatlanokat, melyeket a meglévı szakértelemmel kevés ráfordítással felújítanak, üzemeltetnek és 
bérbe adnak. A legújabb "trófea" egy zuglói ipartelep: a 4700 négyzetméteres telken álló 1850 négyzetméteres 
felépítmény Székely szerint erıs tagja lesz az Appeninn eddigi ipari portfóliójának. 

Székely Gábor egy új üzletág indítását is bejelentette: a cég belevág a naperımő-bizniszbe. Az Appeninn Solaris Zrt. a 
kis, 500 kilowattnál kisebb kapacitású naperımővek piacán kíván megjelenni áramtermelıként, a kötelezı átvételi 
rendszerben értékesítve a termelt villamos energiát. A projekt esetében 10 évnél rövidebb megtérülési idıt tekintene 
sikernek a cég.  

Az új üzletág mellett elsısorban továbbra is az ingatlanpiacon lesz aktív a cég - hangsúlyozta Székely Gábor. Az 
Appeninn értékelése szerint a magyarországi ingatlanpiac túl van a válságon, elérte a mélypontot, és a remények szerint 
dinamikus fejlıdés elıtt áll. A teljes, 2,34 millió négyzetméter alapterülető budapesti bériroda-terület mintegy 28 
százaléka B kategóriás; a költségcsökkentési okok miatt az A kategóriás irodákból kiköltözı ügyfelek jelentıs keresletet 
jelentenek a B kategóriás irodaházak számára. 

Noha a globális elemzések többnyire egybemossák a régiós folyamatokat, és összességében stagnálást vagy lassú 
javulást mutatnak csak, a piacot közelrıl ismerık számára az egyedi sztorik, a részpiaci történések sokkal kedvezıbb 
képet mutatnak - indokolta az optimizmust Székely Gábor.  

A piac erısen kínálati, napi 3 ingatlant ajánlanak a cég figyelmébe megvásárlásra, ennek köszönhetıen van lehetıség a 
válogatásra: 10 százalék alatti hozamlehetıség alatt nem vágnak bele akvizícióba - mondta Székely Gábor. 

A B kategóriás irodapiac valamint a logisztikai és ipari ingatlanok piaca mellett a cég a speciális nehézgépjármővek 
piacán is jelen van, ahol hosszú távú bérleti szerzıdések termelik a csoport árbevételének több mint egyhatodát. 

A holding frissen kinevezett befektetési igazgatója, Pap Viktor elmondta: az ingatlanpiaci akvizíciók révén továbbra is 
fenn kívánják tartani a dinamikus növekedést, az év végéig a tavalyi 7 milliárdról 17 milliárd forintot szeretnének elérni a 
kezelt vagyon tekintetében. A leányvállalatok beszámolóit 2011 végéig konszolidálják. 

Székely Gábor elmondta: 2011. áprilisában a cég közgyőlése jóváhagyta a Rotux Zrt. beolvadását; ez lehetıvé teszi, 
hogy a társaság belépjen a BÉT A kategóriájába. Augusztusban nyújtják be a kérelmet a tızsdének, szeptemberben 
pedig már A kategóriás lehet a részvény.  

Pap Viktor a jövıbeli tervekkel kapcsolatban elmondta: a jövıben forintalapú kötvénykibocsátásra is készül a cég, 2012-
re egy tızsdei kibocsátást is terveznek. A befektetési igazgató emellett azt is bejelentette, hogy hamarosan intenzív 
tárgyalásba kezdenek lengyelországi intézményi befektetıkkel is. 

Friss tızsdei árfolyamok >> 

2011. július 26.
Anna, Anikó

Megosztás:

Az Appeninn Holding Nyrt. tulajdonosi szerkezete 

Lehn Consulting AG - 59,14%  
Alpina Intertrade AG - 13,71% 
Erlen Management AG - 4,25%� 
Appeninn saját részvény -�3,6% 
Közkézhányad -�19,3% 
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Privátbankár - Gáspár András 

Hozzászólások 

2 hozzászólás,  megjelenítése:  

Ez olyan mint a 60 eve tarto "5 eves tervek", meg arccal mindig valami fele. Egyszeruen rohejes..... 

Görcsökben húzódó lábakon,vékony szakadt szálakon,és lerombolt házakon építsd a jövıt,ne csak magadnak a 
falnak beszélj.Esély és akarat,majd naponta az arat. 
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