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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 
 

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. törzsrészvényeinek átalakítási folyamatáról 

 

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 

Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról 

szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott 

értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. 

(VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3 pontja alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében az 

alábbi információt teszi közzé: 

 

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 

Igazgatósága által 2020. április 17. napján a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti 

közgyűlési hatáskörben meghozott 32/2020. (04. 17.) számú, a Társaság részvényszerkezete 

átalakításáról rendelkező közgyűlési határozatának és a részvények módosult névértéke, valamint 

darabszáma cégjegyzékbe történt bejegyzésének megfelelően, az elkövetkező időszakban sor 

kerül a Társaság által forgalomba hozott, a Budapesti Értéktőzsde Részvények (Prémium 

kategória) piacán forgalmazott 3.438.787 darab, egyenként 50 forint névértékű, dematerializált 

névre szóló törzsrészvény 34.387.870 darab, egyenként 5 forint névértékű, dematerializált 

törzsrészvényre történő átalakítására. Az átalakítás következtében 1 darab 50 forint 

névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 5 forint névértékű törzsrészvény 

lép.  

 

A KELER Zrt-vel történt egyeztetés alapján az átalakítás menetére vonatkozóan felhívjuk a 

Tisztelt Részvényesek és Tisztelt Befektetők figyelmét a következőkre:  

 

A KELER Zrt. az értékpapírok cseréjét oly módon hajtja végre, hogy a Budapesti Értéktőzsde 

Részvények (Prémium kategória) piacán forgalmazott, dematerializált, 50 HUF névértékű, névre 

szóló törzsrészvényeket (ISIN: HU0000135090, a továbbiakban: átalakuló sorozat) 1:10 arányban 

átalakítja a Budapesti Értéktőzsde Részvények (Prémium kategória) piacán forgalmazott, 

dematerializált, 5 HUF névértékű, névre szóló törzsrészvényekké (ISIN: HU0000177613, a 

továbbiakban: új sorozat), az alábbi folyamattal:  

 

Az átalakuló sorozatba tartozó törzsrészvények utolsó BÉT kereskedésének napja: 2020. július 

31. (D-3 nap)  

 

Az új sorozatba tartozó törzsrészvények első BÉT kereskedési napja: 2020. augusztus 3. (D-2 

nap)  

 

FORDULÓNAP: 2020. augusztus 4. (D-1 nap)  

- Az átalakuló sorozatba tartozó törzsrészvények utolsó BÉT kereskedési nap elszámolása  
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- Ezen a napon lehet utoljára OTC kereskedést végezni az átalakuló sorozatba tartozó 

törzsrészvényekkel  

- Ezen a napon lehet utoljára számlaműveleteket végezni a KELER szabályai szerint az átalakuló 

sorozatba tartozó törzsrészvényekkel  

- Ezen nap végén záró pozícióval (átalakuló sorozatba tartozó törzsrészvénnyel) rendelkező 

részvényesek jogosultak a D napon az új sorozatba tartozó törzsrészvényekre. 

 

AZ ÁTALAKÍTÁS ÉRTÉKNAPJA: 2020. augusztus 5. (D nap)  

- Az átalakuló sorozatba tartozó törzsrészvények törlésének napja  

- Az új sorozatba tartozó törzsrészvények jóváírásának napja  

- Az új sorozatba tartozó törzsrészvények első kereskedési nap elszámolása  

- Az új sorozatba tartozó törzsrészvényekkel ezen naptól lehet OTC kereskedést kezdeményezni.  

Az átalakítás során  

- a számlatulajdonosok KELER-nél vezetett értékpapír-számláiról törlődnek az átalakuló 

sorozatba tartozó törzsrészvények, valamint  

- a fordulónapi záró értékpapír-számlaállapot alapján 1 db átalakuló sorozatba tartozó 

törzsrészvény után 10 db új sorozatba tartozó törzsrészvény kerül jóváírásra a számlavezetők 

676767/787878-as számláin, majd átvezetésre kerülnek a számlatulajdonosok azon alszámláira, 

amelyekről az átalakuló részvénysorozatba tartozó törzsrészvények törlése történt.  

 

Az átalakítás teendőiről a KELER Zrt. a számlavezetők részére a jelen hirdetményt követő 

időszakban a KID rendszeren keresztül hirdetményt tesz közzé.  

 

Budapest, 2020. július 22. 

 

A Társaság Igazgatósága 

 


