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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörű
EST MEDIA Vagyonkezel ő Nyilvánosan M
és Vagyonkezelő Nyilvánosan Mű
döntött részvényei névértékének 100 forintról 1.000 forintra történ
ban, és a cégnév megváltoztatásáról.
lított 100 Ft névértékű econet.hu részvények
kű EST MEDIA részvényekre (ISIN azonosító: 
 
A részvénycsere lebonyolítása érdekében 
alatt az elszámolással kapcsolatos nehézségekre 
június 21-től június 28-ig, hat (6) T
törzsrészvények kereskedésének felfüggesztése alatt a határid
A fenti események a BÉT-en 2011. 
 
Azonnali piac  
 
Az eddigi HU0000058987 ISIN azonosítóval rendelkez
HU0000107867 ISIN azonosítóval rendelkez
kereskedés. 
 
A részvények névértéke az eddigi 
 
A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következ
ISIN azonosítójú econet.hu részvény helyett 
részvény forog a tőzsdén. 
 
A BÉT a 2011. június 24-i EST MEDIA 
HU0000058987 ISIN azonosítójú 
követően közleményben tesz közzé.
 
Határid ős piac  
 
A kontraktus mérete 1.000.000 Ft össznévértéknek megfelel
Econet részvényről 1.000.000 Ft össznévértéknek megfelel
EST MEDIA részvényre módosul.
 
A határidős kontraktus árlépésköz értéke az eddigi 
 
A kontraktus klíringsávjának mértéke 
 
A napi maximális árelmozdulásának mértéke 2
 
A kontraktus kijelzésének új módja: EME + év (2 karakter) + hónap (2 karakter).
 
A Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelel
tőzsdezárás után nyitott pozíciók az adott normál napvégi elszámolóárakon elszámol
pozíciók árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak 
elszámolóárakon kerülnek a továbbiakban nyilvántartásba vételre, és képezik a következ
alapját.  
 
A határidős EST MEDIA kontraktus egyes lejáratainak 20
elszámolóárakkal fognak majd megegyezni, melyet a BÉT
közleményben tesz közzé. 
 

közlemény  

, Pf. 24 

       

zsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a befektet
 Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság  (korábbi elnevezés: 

 Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) 2011. február 28-án hozott közgy
döntött részvényei névértékének 100 forintról 1.000 forintra történő felemeléséről 
ban, és a cégnév megváltoztatásáról. Fentiek hatásaként a társaság által kibocsátott

econet.hu részvények (ISIN azonosító: HU0000058987) dematerializált 1.000 Ft névért
(ISIN azonosító: HU0000107867) történő cseréjére kerül sor.

A részvénycsere lebonyolítása érdekében – tekintettel a folyamat összetettségére és a részvénycsere ideje 
alatt az elszámolással kapcsolatos nehézségekre – a BÉT az econet.hu rész

ig, hat (6) Tőzsdenapra felfüggeszti. A Kereskedési Kódex rendelkezései szerint a 
törzsrészvények kereskedésének felfüggesztése alatt a határidős termék kereskedése is felfüggesztésre kerül. 

en 2011. június 24-től kezdve az alábbi intézkedéseket vonják maguk

ISIN azonosítóval rendelkező dematerializált econet
ISIN azonosítóval rendelkező dematerializált EST MEDIA törzsrészvényekkel folyik majd a 

A részvények névértéke az eddigi 100 Ft-ról 1.000 Ft-ra változik. 

zsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 68
részvény helyett 6.851.000 db HU0000107867 ISIN azonosítójú 

EST MEDIA bázisárat a 2011. június 20-i záróár ismeretében határozza meg, a 
ISIN azonosítójú econet.hu részvényekre kialakult záróárak 

en közleményben tesz közzé. 

.000 Ft össznévértéknek megfelelő darabszámú HU00000
Ft össznévértéknek megfelelő darabszámú HU0000

részvényre módosul. 

s kontraktus árlépésköz értéke az eddigi 10.000 Ft-ról 1.000 Ft-ra csökken.

A kontraktus klíringsávjának mértéke 10 Ft-ról 100 Ft-ra nő. 

mális árelmozdulásának mértéke 20 Ft-ról 200 Ft-ra nő. 

A kontraktus kijelzésének új módja: EME + év (2 karakter) + hónap (2 karakter). 

A Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelel
zsdezárás után nyitott pozíciók az adott normál napvégi elszámolóárakon elszámol

árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak 
kerülnek a továbbiakban nyilvántartásba vételre, és képezik a következ

kontraktus egyes lejáratainak 2011. június 24-i bázisárai az így kialakult ex
elszámolóárakkal fognak majd megegyezni, melyet a BÉT az ex-elszámolóárak meghatározását követ

 

 Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy az 
(korábbi elnevezés: econet.hu Média 

án hozott közgyűlési határozataival 
ől részvényösszevonás formájá-

által kibocsátott, dematerializált úton előál-
) dematerializált 1.000 Ft névérté-

 cseréjére kerül sor. 

tekintettel a folyamat összetettségére és a részvénycsere ideje 
a BÉT az econet.hu részvények tőzsdei kereskedését 

zsdenapra felfüggeszti. A Kereskedési Kódex rendelkezései szerint a 
s termék kereskedése is felfüggesztésre kerül. 

l kezdve az alábbi intézkedéseket vonják maguk után. 

conet.hu törzsrészvények helyett a 
törzsrészvényekkel folyik majd a 

68.510.000 db HU0000058987 
ISIN azonosítójú EST MEDIA 

i záróár ismeretében határozza meg, a 
részvényekre kialakult záróárak tízszerezésével, melyet ezt 

 darabszámú HU0000058987 ISIN azonosítójú 
 darabszámú HU0000107867 ISIN azonosítójú 

ra csökken. 

A Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelelően a 2011. június 23-án a 
zsdezárás után nyitott pozíciók az adott normál napvégi elszámolóárakon elszámolásra kerülnek, majd a 

árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak tízszerezésével kapott ex-
kerülnek a továbbiakban nyilvántartásba vételre, és képezik a következő nap elszámolásának 

i bázisárai az így kialakult ex-
elszámolóárak meghatározását követően 
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Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
kontraktus méretét csak az alaptermék ISIN azonosítójának változása 
társasági esemény előtt 10 kontratus eladási pozíciója volt, az a társasági eseményt követ
kontraktusnyi eladási pozícióval fog rendelkezni, ám pl. egy lejáratkori teljesítés során nem 10*
hanem 10*1.000 darab részvénnyel tud teljesíteni, mivel
ről 1.000-re csökken. 
 
Valamennyi, az econet.hu részvényre vonatkozóan az MMTS 1
határidős lejárataira vonatkozóan az MMTS 2
23-án, tőzsdezárás után törlésre kerül.
 
BUX index  
 
A társasági esemény hatására, abból a célból, hogy az esemény a 
torzulást, az EST MEDIA (korábbi Econet) 
alábbiak szerint módosul a BUX 
 
- Az EST MEDIA részvény bázisára (p

Az Econet részvény bázisára (p
2011. június 24-től az EST MEDIA

 
- Az EST MEDIA részvény bevezetett mennyisége (q

Az Econet részvény indexkosárba 
2011. június 24-től az EST MEDIA
 

- Az EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyiségének kerekítése miatt a K tényez
módosítása is szükséges lehet. Az új K tényez
számolja, és amennyiben változik, azt közleményben teszi közzé.

 
BUMIX index  
 
A társasági esemény hatására, abból a célból, hogy az esemény a 
torzulást, az EST MEDIA (korábbi Econet) 
az alábbiak szerint módosul a BUMIX
 
- Az EST MEDIA részvény bázisára (p

Az Econet részvény bázisára (p
2011. június 24-től az EST MEDIA

 
- Az EST MEDIA részvény bevezetett mennyisége (q

Az Econet részvény indexkosárba 
2011. június 24-től az EST MEDIA
 

- Az EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyiségének kerekítése miatt a K tényez
módosítása is szükséges lehet
számolja, és amennyiben változik, azt 

 
 
 
Budapest, 2011. június 20. 
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Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a részvénycsere kapcsán bekövetkez
kontraktus méretét csak az alaptermék ISIN azonosítójának változása kapcsán érintik.

tt 10 kontratus eladási pozíciója volt, az a társasági eseményt követ
kontraktusnyi eladási pozícióval fog rendelkezni, ám pl. egy lejáratkori teljesítés során nem 10*

vénnyel tud teljesíteni, mivel a kontraktusban levő részvények darabszáma 1

részvényre vonatkozóan az MMTS 1-ben, illetve a
s lejárataira vonatkozóan az MMTS 2-ben szereplő, vissza nem vont és le nem járt ajánlat 20
zsdezárás után törlésre kerül. 

A társasági esemény hatására, abból a célból, hogy az esemény a BUX index számításában ne okozzon 
t, az EST MEDIA (korábbi Econet) kosárba bevezetett mennyisége, bázisára

 kézikönyvben foglaltaknak megfelelően: 

részvény bázisára (pi0) a tízszeresére nő:  

részvény bázisára (pi0) jelenleg:         163 - Ft 
EST MEDIA részvény bázisára (pi0):  1.630 - Ft 

részvény bevezetett mennyisége (qiT) a tizedére csökken: 

indexkosárba bevezetett mennyisége (qiT) jelenleg:   
EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q

Az EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyiségének kerekítése miatt a K tényez
szükséges lehet. Az új K tényezőt a BÉT a 2011. június 20

számolja, és amennyiben változik, azt közleményben teszi közzé. 

A társasági esemény hatására, abból a célból, hogy az esemény a BUMIX index számításában ne okozzon 
t, az EST MEDIA (korábbi Econet) kosárba bevezetett mennyisége, bázisára

BUMIX kézikönyvben foglaltaknak megfelelően: 

részvény bázisára (pi0) a tízszeresére nő:  

részvény bázisára (pi0) jelenleg:         110 - Ft 
EST MEDIA részvény bázisára (pi0):  1.110 - Ft 

részvény bevezetett mennyisége (qiT) a tizedére csökken: 

indexkosárba bevezetett mennyisége (qiT) jelenleg:   
EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q

Az EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyiségének kerekítése miatt a K tényez
lehet. Az új K tényezőt a BÉT a 2011. június 20

amennyiben változik, azt közleményben teszi közzé. 

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen M

kapcsán bekövetkező változások a határidős 
kapcsán érintik. Így például, akinek a 

tt 10 kontratus eladási pozíciója volt, az a társasági eseményt követően is 10 
kontraktusnyi eladási pozícióval fog rendelkezni, ám pl. egy lejáratkori teljesítés során nem 10*10.000 db, 

ő részvények darabszáma 10.000-

illetve az Econet részvénykontraktus 
vissza nem vont és le nem járt ajánlat 2011. június 

index számításában ne okozzon 
bázisára és a BUX K tényezője az 

    44.826.093 db 
bevezetett mennyisége (qiT):     4.482.609 db 

Az EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyiségének kerekítése miatt a K tényező 
0-án kialakult záróárak alapján 

index számításában ne okozzon 
bázisára és a BUMIX K tényezője 

    44.826.093 db 
bevezetett mennyisége (qiT):     4.482.609 db 

Az EST MEDIA részvény indexkosárba bevezetett mennyiségének kerekítése miatt a K tényező 
0-án kialakult záróárak alapján 

űen Működő Részvénytársaság 


