
 

 

 

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ 

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 

ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL ÉS AKVIZÍCIÓKRÓL 

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 

Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) az Igazgatóság 2011. 

szeptember 14-i ülésének határozatai alapján ezúton teszi közzé a 

következőket. 

 

I. Alaptőke-emelés és technikai paraméterei 

 

1./ Az Igazgatóság a 2011. augusztus 31-i Közgyűlés 7/2011. (08. 

31.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján a 

Részvénytársaság 1.370.200.000,-Ft-os alaptőkéjét zárt körben, 

részben pénzbeli, részben nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre 

bocsátásával, legalább 2.589.067.400,-Ft, legfeljebb 4.778.134.800,-

Ft kibocsátási értéken, 2011. szeptember 14-i hatállyal felemelte. 

Ezen kibocsátási értékből a pénzbeli hozzájárulás legalább 

200.000.000,-Ft, legfeljebb 2.389.067.400,-Ft, a nem pénzbeli 

hozzájárulás 2.389.067.400,-Ft. 

 

A kibocsátási érték megegyezik a részvények névértékével, azaz 200 

forint. 

 

2./ Az alaptőke-emelés célja a szállítói követelések 

tőkekonverziója, a Sziget Kft. akvizíciójának lezárása, akvizíció 

útján történő terjeszkedés a hazai és nemzetközi program guide 

piacon, valamint – a pénzbeli rész tekintetében – a reorganizációs 

folyamat lezárásának elősegítése. 

 

3./ A pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zártkörű 

tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság egy intézményi 

befektetőt jogosított fel, aki azon összeg egyharmadának megfelelő 

névértékű és kibocsátási értékű részvény átvételére tett 
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kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelyre az Igazgatóság által az 

átvételi elsőbbségi jog gyakorlására meghatározott időszakban a 

Részvénytársaság részvényesei – átvételi elsőbbségi joguk gyakorlása 

keretében – kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek (azaz a 

teljes mennyiség egynegyede), azzal, hogy a vállalt összeg 

legfeljebb 100.000.000,-Ft. 

 

A Részvénytársaság az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának 

függvényében 2011. október 6-án értesíti ezen tőkeemelőt tőkeemelési 

részvételi lehetősége mértékéről. A tőkeemelő az általa átvételre 

kerülő részvények kibocsátási értékét 2011. október 11-ig köteles 

teljesíteni. 

 

Az alaptőke-emelés meghiúsul, amennyiben 2011. október 5-ig a 

Részvénytársaság részvényesei összesen legalább 150.000.000,-Ft 

összegben nem élnek átvételi elsőbbségi jogukkal (azaz az átvételre 

kijelölt személy pénzbeli hozzájárulásával együtt legalább 

200.000.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása nem 

történik meg). 

 

4./ A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zárt körű 

tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság feljogosította a jelen 

közlemény mellékletében megjelölt személyeket. Ezen személyek nem 

pénzbeli hozzájárulásának tárgyát szintén a jelen közlemény 

melléklete tartalmazza. 

 

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését a Guzmics Zsuzsanna 

független könyvvizsgáló (ny. sz. 005570) által – a rendelkezésre 

bocsátott társasági részesedések tekintetében az American Appraisal 

Magyarország Vagyonértékelő Kft. vagyonértékelése alapján – 

készített könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. Az egyes 

apportszolgáltatók által nyújtott nem pénzbeli hozzájárulások 

apportértéke a konvertált követelések esetében a nominális értékhez 

igazodik, míg a társasági részesedések esetében a 

vagyonértékelésekben szereplőknél kismértékben alacsonyabb értékeken 

került elfogadásra. 
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5./ A tőkeemelésben való részvételre feljogosított személyek a 

részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló 

nyilatkozatukat az Igazgatóság alaptőke-emelésről szóló 

határozatának meghozataláig megtették, és végleges 

kötelezettségvállaló nyilatkozatukat legkésőbb 2011. október 6-ig – 

a jegyzési időszak lezárultát követően – kötelesek megtenni és a 

Részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. 

 

6./ Az alaptőke-emelés során pénzbeli hozzájárulás ellenében 

kibocsátásra kerülő részvények tekintetében azokat a személyeket, 

akik 2011. szeptember 14-én a Részvénytársaság részvényesei, a 

részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A 

Társaság az átvételi elsőbbségi jog keretében jegyezhető részvények 

viszonylag magas számával kíván lehetőséget biztosítani részvényesei 

számára társasági részesedésük arányának követhetőségére. 

 

A részvényesek átvételi elsőbbségi joguk gyakorlására 2011. 

szeptember 16. és 2011. október 5. között jogosultak. Az elsőbbségi 

jog gyakorlásának feltétele, hogy az azzal élni kívánó részvényes az 

általa átvenni kívánt részvénymennyiség átvételére a fenti 

határidőben kötelezettségvállalást tegyen, amelynek tartalmaznia 

kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, 

névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a 

részvényes visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a részvények 

átvételére, illetve kibocsátási értéküknek az Igazgatóság 

határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat 

érvényességének feltétele az abban foglalt fizetési kötelezettség 

határidőn belüli, maradéktalan teljesítése, valamint a részvényes 

által 2011. szeptember 14-én tulajdonolt részvények darabszámát 

tanúsító, az értékpapírszámla-vezető által kiállított igazolás 

bemutatása. Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásáról a mai napon 

külön hirdetmény kerül közzétételre. A hirdetményben foglalt 

feltételek és előírások irányadóak az elsőbbségi jog joghatályos 

gyakorlására. 

 

Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek 2011. 

szeptember 14-én meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül 
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vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal, hogy 

amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes 

együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az 

alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül, úgy a részvényesek 

elsőbbségi jogukat egymás között a 2011. szeptember 14-én meglévő 

részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a következő 

allokációs lépések szerint, amelyek során minden részvényes 

legfeljebb annyi részvény átvételére válhat jogosulttá, amennyinek 

az átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az alábbi 

allokációs lépésekben elvégzett osztási műveletek során keletkező 

maradékok nem, kizárólag a legközelebbi egész számra lefelé 

kerekített eredmények kerülnek figyelembevételre. 

 

1. lépés: Minden részvényes az első lépésben annyi részvény 

átvételére válik jogosulttá (A1), amennyi a 2011. szeptember 

14-én általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az 

összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, 

elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 

2011. szeptember 14-én tulajdonolt részvények együttes 

darabszámával (Ö1), azaz A1=J1×R/Ö1. 

 

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) 

csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények 

darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben 

összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi 

jogukat gyakorló részvényesek által 2011. szeptember 14-én 

tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre 

kerül az azon részvényesek által 2011. szeptember 14-én 

tulajdonolt részvények együttes darabszámával, akik az első 

lépésben valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény 

átvételére jogosulttá váltak, az így kapott szám (Ö2) adja az 

azon részvényesek által 2011. szeptember 14-én tulajdonolt 

részvények együttes darabszámát, akik az első lépésben nem 

váltak jogosulttá valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény 

átvételére. Minden ilyen részvényes a második lépésben annyi 

részvény átvételére válik jogosulttá (A2), amennyi a 2011. 

szeptember 14-én általa tulajdonolt részvények darabszámának 
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(R) és a második lépésben jegyezhető részvények darabszámának 

(J2) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat a második 

lépésben gyakorló részvényesek által 2011. szeptember 14-én 

tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz A2=J2×R/Ö2. 

 

3. lépés: Ezt követően a második lépésben írtak megfelelően 

alkalmazandók újabb lépésekben mindaddig, amíg valamennyi 

jegyezhető részvény átvételre nem került, vagy amíg a kerekítés 

fenti szabályai miatt feloszthatatlan mennyiség nem marad. 

 

Az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az általuk 

átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét teljes egészében 

kötelesek 2011. szeptember 16. és 2011. október 5. között a 

Részvénytársaság bankszámlájára befizetni olyan módon, hogy az 

legkésőbb 2011. október 5-én 17 óráig jóváírásra kerüljön, vagy a 

Részvénytársaság székhelyén ugyanezen határidőben befizetni. 

 

Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint 

amennyire a fenti lépések alapján ténylegesen jogosulttá válik, úgy 

a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig 

valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, vagy a 

tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a 

Részvénytársaság 2011. október 11-ig a részére visszautalja. 

 

7./ A Részvénytársaság az elsőbbségi jog gyakorlásának részletes 

feltételeiről 2011. szeptember 15-én újabb hirdetményt tesz közzé. 

 

8./ Az Igazgatóság a tőkeemelés megvalósulását és cégbírósági 

bejegyzését követően kezdeményezi a tőkeemelés során kibocsátásra 

kerülő részvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére mint 

szabályozott piacra. Az Igazgatóság felhívta az Igazgatóság elnökét, 

hogy gondoskodjék az ehhez szükséges lépések megtételéről, így a 

kibocsátási tájékoztató elkészítéséről és a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete részére történő megküldéséről, valamint a 

szükséges igazgatósági ülések összehívásáról, döntések 

meghozataláról is. 
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II. EXIT Magazin, Sapte Seri programkalauz termékcsalád, Programata 

programkalauz termékcsalád akvizíciója 

 

1./ A Társaság nem pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság tulajdonába, 

birtokába és rendelkezésére bocsátásán keresztül az I. fejezetben 

jelzett alaptőke-emeléssel megszerzi az alábbi társasági 

részesedéseket: 

 

(i) az EXIT Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaságban (1036 

Budapest, Lajos utca 74-76., Cg. 01-09-969234) meglévő 

451.200.000,-Ft névértékű üzletrészt, amely az EXIT Kiadói Kft-

ben 80 százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést 

jelent; 

(ii) a PROGRAMATA MEDIA GROUP OOD társaságban (Sofia, Bulgária, 

Lozenetz District, 43 Cherni Vrah Blvd, cégjegyzékszáma 

130561435) meglévő 4.900 leva névértékű üzletrészét, amely a 

PROGRAMATA MEDIA GROUP OOD társaságban 98 százalék mértékű 

tagsági jogokat biztosító részesedést jelent; és 

(iii) a SAPTE NOPTI SRL társaság (Bucuresti, Sector 1, Str 

Polona, Nr. 15, Románia, cégjegyzékszáma RO10696687) 100 

százalék mértékű, 285 RON névértékű társasági részesedését. 

 

2./ A felsorolt társaságok akvizíciójával a Társaság hagyományos 

program guide tevékenységét erősíti meg három piacon is. A magyar 

piacon a korábban külső tulajdonban lévő 80 százalékos részesedés 

megszerzésével a Társaság befejezi az EXIT Magazin akvizícióját, és 

ezzel a lap feletti teljes rendelkezési jog a Társasághoz kerül, 

figyelemmel arra, hogy a korábbi, az EXIT Magazin kiadására irányuló 

együttműködés lezárásával egyidejűleg, az azzal való elszámolás – és 

a korábbi kiadó cégben volt részesedésünknek az elszámolás körében 

történt divesztíciója – keretén belül megszerezzük az EXIT Magazint 

kiadó EXIT Kiadói Kft. fennmaradó 20 százalékát is. 

 

Emellett sor kerül a romániai piacvezető Şapte Seri és a bulgáriai 

piacvezető Programata lapcsaládok, összesen 18 lap és az azokhoz 

kapcsolódó online tevékenység akvirálására. Ezzel a cégcsoport 

Magyarországon kívül további két európai uniós főváros (Bukarest, 
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Szófia) és több jelentős város eredményesen működő és vezető 

programkalauzainak nemzetközi kiadójává válik. 

 

III. Szállítói konverzió 

 

A Társaság a cégcsoport szállítói jelentős körének részvételével 

sikeres tőkekonverziót hajt végre, amelynek során a jelen közzététel 

mellékletében kimutatott hitelezők és szállítók követeléseiket nem 

pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátják. 

 

IV. Sziget-akvizíció lezárása 

 

A Társaság bejelenti továbbá, hogy saját személyében, valamint a 

kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Kft-n keresztül is 

2011. szeptember 14-én megállapodásokat kötött a Sziget Kulturális 

Menedzser Iroda Kft. tagjaival, a Szigerta Invest Kft-vel és a Volt 

Invest Kft-vel, amelyek lezárják a Sziget Kft-vel kapcsolatos 

akvizíciós folyamatot, és egyidejűleg a jövőre nézve 

újraszabályozzák a résztvevő felek tulajdonosi együttműködését. 

 

A most megkötött megállapodásokkal az EMG Médiacsoport Kft. 

szavazati és vagyoni jogai 49 százalékra lecsökkennek ugyan, de 

egyidejűleg az EST MEDIA Nyrt. egy 2 százalék szavazati jogot (és 

1,-Ft vagyoni jogot) megtestesítő üzletrészt szerez a Szigerta 

Invest Kft-től. Így a cégcsoport összességében 51 százalék szavazati 

joggal és 49 százalék vagyoni joggal fog rendelkezni. 

 

A fenti tulajdonos struktúra kialakítása keretében a Szigerta Invest 

Kft. és a Volt Invest Kft. mintegy 360 millió forintnyi, új 

kibocsátású részvényhez jutnak, továbbá a Szigerta Invest Kft. 2012. 

április 16-i esedékességgel további 80 millió forint vételárra lesz 

jogosult. Ez utóbbi fizetési kötelezettség azonban cégcsoporton 

belüli elszámolással kerül majd teljesítésre. 

 

A Volt Invest Kft. felé teljesítendő vételárrész megfizetési 

határideje 2012. április 15-re módosul. 
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A Sziget Kft. tulajdonosai egyidejűleg új szindikátusi szerződést 

kötöttek, amely a megváltozott tulajdonosi szerkezetet leképezve 

alapjaiban a korábban hatályos változatra épül. A szindikátusi 

szerződés azt célozza, hogy az EST MEDIA cégcsoport és annak Event 

Üzletága hosszútávon, kölcsönös érdekek mentén dolgozzon együtt a 

minél eredményesebb működés és a két fő termékportfolió 

(programkalauz, event) fejlődése érdekében. Ezt segíti elő egy 2012 

után hatályosuló új, az event portfolió szintjén felálló 

menedzsmentösztönző rendszer is. Emellett a felek megerősítették a 

korábbi akvizíciós szerződésekben meghatározott EBITDA-elvárásokat 

(lásd V. pont táblázata), amelyek részben továbbra is a menedzsment-

érdekeltség alapjául fognak szolgálni. 

 

Ugyanakkor a szindikátusi szerződés rendelkezéseinek súlyos 

megsértése és az együttműködés érdekkörünkbe eső ellehetetlenülése 

esetére opciós jog került kikötésre az EST MEDIA Nyrt. üzletrészére, 

amelynek lehívása azonban felelős és szerződésszerű többségi 

tulajdonosi működésünk esetén nem valószínű. 

 

A konstrukció biztosítja az EST MEDIA Nyrt. és az EMG Médiacsoport 

Kft. üzletrészein keresztül a szavazati jogok többségét, és ezáltal 

azt, hogy a Sziget Kft. változatlanul teljes körű konszolidációs 

körünkben maradhasson. 

 

V. Menedzsment-előrejelzés 

 

Az előzőekben írt alaptőke-emeléssel támogatott sikeres 

reorganizációt követően – az átmeneti 2011-es év után, amikor a 

második félévben a reorganizáció egyszeri költségeit nem számítva az 

üzemi eredményesség helyreállítása a cél – 2012-től a program guide 

termékcsaládok visszaszerezhetik, illetve növelhetik piaci súlyukat 

és az Event Üzletággal kiegészülve stabil eredménytermelő pályára 

kerülhetnek. Az alábbiakban bemutatjuk az arra vonatkozó 

becsléseinket, hogy a cégcsoport 2012 és 2016 között a 

reorganizációs lépések megvalósulása esetén milyen konszolidált 

árbevétel és EBITDA teljesítmény elérésére lehet képes, azaz újabb 

termékek vagy fesztiválok teljesítményével egyáltalán nem számolva. 
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adatok mft-ban     2012 2013 2014 2015 2016 

     árbevétel ebitda árbevétel ebitda árbevétel ebitda árbevétel ebitda árbevétel ebitda 

EXIT-tel megerősített magyar operáció 1085 115 1235 155 1424 204 1767 307 1980 400 

román operáció    217 33 262 52 319 64 383 78 434 84 

bolgár operáció     198 33 210 40 220 42 236 48 247 49 

média üzletág összesen   1500 181 1707 247 1963 310 2386 433 2661 533 

event üzletág     4800 730 5000 765 5200 805 5400 845 5600 890 

EST MEDIA összesen   6300 911 6707 1012 7163 1115 7786 1278 8261 1423 

 

A táblázat adatai a program kalauz területen a nemzetközi hosszú távú előrejelzésekből és az 

országonként elérhető magazinpiaci részesedésekből, az event területen pedig a Sziget Kft-re 

vonatkozó szindikátusi szerződés szerinti teljesítmény elvárásokból adódnak. 

 

A cégcsoportnak az alaptőke-emelés megvalósulását követő működésével 

kapcsolatos terveinkről a 2011. július 31-én közzétett 

tájékoztatásunkban található bővebb információ. 

 

VI. Befektetői tájékoztatás 

 

Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatásban 

foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. 

tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és 

Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet 

érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. Az alaptőke csökkentés 

és alaptőke-emelés részvényesi értéket érintő számviteli hatásairól 

a Társaság közgyűlése által 2011. június 24-én elfogadott 

reorganizációs intézkedési tervben további információk is 

találhatók. A jelen tájékoztatásban jelzett lépések és folyamatok 

megvalósíthatósága, illetve a jelen tájékoztatásban írtak szerinti 

megvalósítása részben harmadik személyektől, részben a Társaság 

szervei döntéseitől függenek. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan 

kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve 

különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez 

hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, 

jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a 

jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát 

nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó 

módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert 

kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, 
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amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy 

teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó 

kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy 

teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: 

általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a 

különböző típusú hirdetési felületek iránti kereslet ingadozása; az 

egyes ügyletekhez szükséges jóváhagyások hiánya, vagy az ilyen 

ügyletek rajtunk kívül álló okból történő sikertelen zárása; a 

piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy 

egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák 

támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy 

politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon 

időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások 

elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy 

a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események 

alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa. 

 

 

Budapest, 2011. szeptember 15. 

 

 

 

 

 

EST MEDIA Nyrt. 
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Tőkeemelő személye Apport tárgya Apportérték forintban 

szállítói/hitelezői konverziók körében  

COMORN Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 105 000 000,- követelés 105 000 000 

Veszprémi Fesztivál Iroda Kft. PESTI EST Kft-vel szembeni 3 760 000,- követelés 3 760 000 

VENTINNO Kft. PESTI EST Kft-vel szembeni 3 525 000,- követelés 3 525 000 

Arquitecto Kft. PESTI EST Kft-vel szembeni 3 747 500,- követelés 3 747 400 

Eurowell Logisztikai Kft. PESTI EST Kft-vel szembeni 21 292 500,- követelés 21 292 500 

Eurowell Logisztikai Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 707 500,- követelés 707 500 

N.S.H.Y. Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 43 629 367,- követelés 43 629 200 

Babel Communications Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 12 284 834,- követelés 12 284 800 

Városi Gábor EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 24 650 000,- követelés 24 650 000 

Nádasdy Kastély Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 41 350 000,- követelés 41 350 000 

Théma Nyomda Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 10 000 000,- követelés 10 000 000 

Glia Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 2 273 403,- követelés 2 273 400 

Glia Kft. Magyar Vendor Kft-vel szembeni 18 991 300,- követelés 18 991 200 

CompuWare Line Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 6 250 000,- követelés 6 250 000 

Berg Média Budapest Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 30 530 000,- követelés 30 530 000 

Berg Média Budapest Kft. PESTI EST Kft-vel szembeni 893 820,- követelés 893 800 

Berg Média Budapest Kft. Magyar Vendor Kft-vel szembeni 4 108 972,- követelés 4 108 800 

Berg Média Budapest Kft. EST INDOOR Kft-vel szembeni 1 685 025,- követelés 1 685 000 

Schmidt Richárd EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 1 119 240,- követelés 1 119 200 

AMMA Zrt. ARTIGO Kft-vel szembeni 5 200 000,- követelés 5 200 000 

Héjja Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 15 407 190,- követelés 15 407 000 

PAREO Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 31 250 000,- követelés 31 250 000 

Pagamet 2010 Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 4 995 094,- követelés 4 995 000 

Integrált Média Megoldások Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 125 000 000,- követelés 125 000 000 

dr. Fillinger György EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 3 900 000,- követelés 3 900 000 

Szabó Endre Gábor EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 8 000 000,- követelés 8 000 000 

Est Lapok Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 13 865 000,- követelés 13 865 000 

Est Lapok Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 208 557 200,- követelés 208 557 200 

Grossman Group Eood EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 150 000 000,- követelés 150 000 000 

Sziget akvizíció lezárás és teljes körű konszolidációs körben tartás körében  

Szigerta Invest Kft. EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 300 000 000,- követelés 300 000 000 

Volt Invest Kft. EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni 63 300 000,- követelés 63 300 000 

EXIT Magazin akvizíció körében  

KJ Publishing Kft. az EXIT Kiadói Kft. 80 százalékos üzletrésze 450 000 000 

Sapte Seri programmagazin lapcsalád akvizíció körében  

Kovács András a Sapte Nopti Srl. Társaság 50 százalékos üzletrésze 158 500 000 

Pankotai Csaba a Sapte Nopti Srl. Társaság 50 százalékos üzletrésze 158 500 000 

PROGRAMATA programmagazin lapcsalád akvizíció körében  

Kovács András a Programata Media Group OOD Társaság 49 százalékos üzletrésze 106 500 000 

Pankotai Csaba a Programata Media Group OOD Társaság 49 százalékos üzletrésze 106 500 000 

Manol Peykov 

Sapte Nopti Srl. társasággal szembeni követelés, amely a Programata 

Plovdiv Info OOD 47 százalék mértékű üzletrészének 980.000 BGN 

összegű vételárának forintegyenlege a 2011. szeptember 14-i 

hivatalos MNB-árfolyam (146,73 HUF) alapján 

143 795 400 

   

ÖSSZESEN  2 389 067 400 


