
 

 

 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS  

állandó megbízott jogi képviselő részvényszerzéséről 
 

 
 

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 
13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: 
Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-aiban és a 24/2008. (VIII. 15.) 
PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az 
alábbiakról: 

 
A Társaságnak megküldött mellékelt tájékoztatás alapján dr. Vámosi Róbert, a Társaság 
MRP Szervezete legfőbb szerve jogkörében eljáró jogi képviselője az alábbi értesítések 
szerint mindösszesen 1431 darab Gloster törzsrészvényt vásárolt 2021. november 24- 25. 
napján. 
 

 
Nagytarcsa, 2021. november 25. 

 
 

Gloster Infokommunikációs Nyrt. 
Igazgatósága 
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A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által                                            
lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános  

közzétételek formanyomtatványa 

1. A vezető feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló 
személyekre vonatkozó 
adatok 

a) Név: dr. Vámosi Róbert 

2. Az értesítés indoka: MRP Szervezet meghatalmazottjának képviselője 

a) Pozíció/státus: jogi képviselő 

b) Első értesítés/módosítás: 2021.11.25 09:00:10 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós 

platformra, árverezőre vagy az                aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

b) LEI: 529900UXKCCC7E845C2 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes 

eszköztípusokra; ii. az egyes 

ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre 

vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le. 

a) A pénzügyi eszköz 
leírása, az eszköz 
típusa, azonosító kód: 

 
Gloster törzsrészvény 
ISIN: HU0000189600 

b) Az ügylet jellege: Vásárlás tőzsdei platformon 

c) Ár(ak) és volumenek: 
 

Ár(ak) Volumen(ek) 

HUF/db 
30 db 925 HUF 

 
 

d) Összesített információ: 

— Összesített volumen: 
 
 
 

— Ár: 

 
 

30 db (összesített volumen) 
 
925 HUF/db (átlagár) 

e) Az ügylet dátuma: legkorábban: 2021.11.24 10:01:14 

f) Az ügylet helye: Random Capital Zrt. által működtetett Netboon 
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A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által                                            
lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános  

közzétételek formanyomtatványa 
1. A vezető feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló 

személyekre vonatkozó 
adatok 

a) Név: dr. Vámosi Róbert 

2. Az értesítés indoka: MRP Szervezet meghatalmazottjának képviselője 

a) Pozíció/státus: jogi képviselő 

b) Első értesítés/módosítás: 2021.11.25 10:00:10 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós 

platformra, árverezőre vagy az           aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

b) LEI: 529900UXKCCC7E845C2 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes 

eszköztípusokra; ii. az egyes 

ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre 

vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le. 

a) A pénzügyi eszköz 
leírása, az eszköz 
típusa, azonosító kód: 

 
Gloster törzsrészvény 
ISIN: HU0000189600 

b) Az ügylet jellege: Vásárlás tőzsdei platformon 

c) Ár(ak) és volumenek: 
 

Ár(ak) Volumen(ek) 

HUF/db 
1400 db 935 HUF 
1 db                     950 HUF 

 
 

d) Összesített információ: 

— Összesített volumen: 
 
 
 

— Ár: 

 
 

1401 db (összesített volumen) 
 
935 HUF/db (átlagár) 

e) Az ügylet dátuma: legkorábban: 2021.11.25 09:02:20 

f) Az ügylet helye: Random Capital Zrt. által működtetett Netboon 

 


