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A Budapesti Értéktızsde Zártkörő
Bizottságának javaslata alapján a 
69/2011. számú határozatával az 
 
A BUX indexbe új papírként a CIG Pannónia, illetve az Orco 
sorozatok közül kikerülnek a TVK
feltételeknek. A hét kritériumból négy
a BUX Kézikönyv elıírásainak megfelel
kosárban tartását indokolta. 
 
Az új BUX kosár ezek alapján 201
CIG Pannónia, E-Star, Econet, EGIS, FHB, Fotex, Magyar Telekom, MOL, 
Rába, Richter Gedeon.  
 
A BUMIX indexbe két új papír, az Appeninn és a CIG Pannónia
nem teljesítette a három kritériumot, ezért 
kosárban tartása indokolt. A FreeSoft, a NUTEX és a TVK
kritériumnak, ık az indexstabilitást szem el
követı három alkalommal nem teljesítették a kosárba kerülés feltételeit a Danubius és az ÉMÁSZ. 
İk kikerülnek a BUMIX indexbıl. 
 
Az új BUMIX kosár ezek alapján 20
majd: 
Appeninn, Állami Nyomda, CIG Pannónia,
KEG, NUTEX, PannErgy, Phylaxia, Rába, Synergon, TVK, Zwack Unicum.
 
Az új BUX, illetve BUMIX kosárban szerepl
mennyiségeinek meghatározására (limitálásra) 
március 24-én, az egyes papírok aznapi kapitalizációs adatai, valamint az alábbi közkézhányad 
értékek alapján kerül sor: 
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zsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatója a BÉT Index 
a 68/2011. számú határozatával döntött az új BUX kosár, 

határozatával az új BUMIX kosár összetételér ıl.  

a CIG Pannónia, illetve az Orco kerül. A kosárból a jelenleg indextag 
a TVK részvényei, mivel másodszor nem feleltek meg a bekerülési 

négy kritériumot teljesített a Rába, azonban e társaság esetében 
írásainak megfelelıen – az elsı ízben történı meg nem felelés a részvény 

2011 áprilisától az alábbi 13 részvénysorozatot  tartalmazza majd:
Econet, EGIS, FHB, Fotex, Magyar Telekom, MOL, Orco, OTP, 

, az Appeninn és a CIG Pannónia kerül be. Az Genesis
a három kritériumot, ezért – a BUMIX Kézikönyv elıírásainak megfelel

FreeSoft, a NUTEX és a TVK másod ízben nem feletek meg a három 
k az indexstabilitást szem elıtt tartva nem kerülnek ki az indexkosárból

 három alkalommal nem teljesítették a kosárba kerülés feltételeit a Danubius és az ÉMÁSZ. 
ıl.  

Az új BUMIX kosár ezek alapján 2011 áprilisától az alábbi 18 részvénysorozatot

CIG Pannónia, E-Star, Econet, Egis, FHB, Fotex, FreeS
PannErgy, Phylaxia, Rába, Synergon, TVK, Zwack Unicum. 

Az új BUX, illetve BUMIX kosárban szereplı részvénysorozatok kosárba bevezetett 
sára (limitálásra) – az egyes Kézikönyvekben foglaltak szerint 

n, az egyes papírok aznapi kapitalizációs adatai, valamint az alábbi közkézhányad 

 

 Részvénytársaság Vezérigazgatója a BÉT Index 
új BUX kosár, illetve a 

kerül. A kosárból a jelenleg indextag 
meg a bekerülési 

azonban e társaság esetében – 
 meg nem felelés a részvény 

tartalmazza majd: 
OTP, PannErgy, 

Genesis elsı ízben 
írásainak megfelelıen – a 

másod ízben nem feletek meg a három 
tt tartva nem kerülnek ki az indexkosárból. Egymást 

 három alkalommal nem teljesítették a kosárba kerülés feltételeit a Danubius és az ÉMÁSZ. 

részvénysorozatot  tartalmazza 

FreeSoft, Genesis, 

 részvénysorozatok kosárba bevezetett 
az egyes Kézikönyvekben foglaltak szerint - 

n, az egyes papírok aznapi kapitalizációs adatai, valamint az alábbi közkézhányad 
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*A BUX Kézikönyv szabályainak megfelel

KELER Zrt.-nél elhelyezett,

 
 
A kosárba bevezetett mennyiségeket mind a BUX, mind a BUMIX
2011. március 25-én hozza nyilvánosságra. A K érték kiszámítása és az 
Pannónia, valamint az Orco bázisárai
alapján történik, amit a Tızsde legkés
 
Az új összetétel ő indexkosarak bevezetésére 
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*A BUX Kézikönyv szabályainak megfelelıen a bevezetett mennyiség meghatározásának alapja a 

, felülvizsgálati idıszaki átlagos részvénymennyiség. 

A kosárba bevezetett mennyiségeket mind a BUX, mind a BUMIX esetében a Tızsde legkés
én hozza nyilvánosságra. A K érték kiszámítása és az Appeninn, a CIG 

Pannónia, valamint az Orco bázisárainak meghatározása 2011. március 31-én az aznapi adatok 
zsde legkésıbb a következı tızsdenapon publikál. 

indexkosarak bevezetésére 2011. április 1-jén  kerül sor.  

Részvény Közkézhányad
Appenin 18,76%
Állami Nyomda 51,24%
CIG Pannónia 85,30%
E-Star 45,37%
Econet 65,43%
Egis 43,33%
FHB 37,56%
Fotex 36,25%
Freesoft 47,68%
Genesis 58,69%
KEG 85,13%
Magyar Telekom 40,76%
MOL 51,57%
NUTEX 100,00%
ORCO 100,00%*
OTP 68,23%
PannErgy 65,19%
Phylaxia 100,00%
Rába 76,45%
Richter 54,42%
Synergon 56,66%
TVK 5,14%
ZWACK Unicum 17,97%

bevezetett mennyiség meghatározásának alapja a 

ızsde legkésıbb 
Appeninn, a CIG 

n az aznapi adatok 


