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zsde Zártkörűen
Zártkörű Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde)
Tő
Vezérigazgatója a
részvény alapú ügyletkörben szereplő
szerepl Econet határidőss kontraktus Terméklistában szereplő
szerepl egyes jellemzőit,
így azz Alaptermék/Kontraktus elnevezését, a Kontraktus méretét, Árlépésköz értékét, Klíringsávjának,
Klíringsávjának illetve
Napi maximális árelmozdulásának mértékét,
mértékét valamint a Kijelzés módja (Ticker) paramétereket
paramé
– a Kereskedési
Kódex 5.2. f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - 2011. június hó 24.. napjától az alábbiak szerint
módosítja:
Alaptermék/Kontraktus
elnevezése:
Kontraktus mérete:

EST MEDIA részvény

Árlépésköz értéke:

1 000 Ft

1 000 000 Ft össznévértéknek megfelelő darabszámú
HU0000107867 ISIN azonosítójú EST MEDIA részvény

Klíringsáv:
100,- Ft
Napi maximális árelmozdulás: 200,- Ft
Kijelzés módja (Ticker)
EME + év (2 karakter) + hónap (2 karakter)
A Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelelően
megfelel
megfelelő
2011. június 23. napján a
tőzsdezárás
zsdezárás után a nyitott pozíciók az adott normál napvégi elszámolóárakon elszámolásra kerülnek, majd a
pozíciók – árkülönbözet elszámolása nélkül – a normál napvégi elszámolóárak tízszerezésével kapott exex
elszámolóárakon kerülnek a továbbiakban nyilvántartásba vételre, és képezik a következő
következ nap elszámolásának
alapját.
A határidős EST MEDIA kontraktus egyes lejáratainak 2011. június 24-ii bázisára az így kialakult exex
elszámolóárakkal fog megegyezni, amit a Tőzsde
T
2011. június 23. napján tőzsdezárás
zsdezárás után hoz nyilvánosságra.
A Kereskedési Kódex 9.5. c) pontja alapján az
a Econet határidőss kontraktusra vonatkozó, a 2011. június 23-án
kereskedés
dés végéig le nem járt, illetve törlésre nem került ajánlatok a Tőzsde
T zsde által törlésre kerülnek az aznapi
Tőzsdenap lezárását követően.

Indokolás
Az EST MEDIA Vagyonkezelő
ő Nyilvánosan M
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest,
Hauszmann Alajos u. 3.; korábbi elnevezés: econet.hu Média és Vagyonkezelő
Vagyonkezelő Nyilvánosan M
Működő
Részvénytársaság) – a kibocsátó részvényeinek átnevezése, illetve a névértékének 100 forintról 1000 forintra
történő felemelése részvényösszevonás formájában - a Kereskedési Kódex 25.2.1 pontjában foglalt
rendelkezéseket figyelembe véve a fenti módosításokat teszi szükségessé.
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