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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörű
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan M
részvények névértékének 1.000 Ft
Ennek hatásaként a társaság által kibocsátott, dematerializált úton el
Gedeon részvények (ISIN azonosító: HU0000067624) dematerializált 100 Ft névérték
(ISIN azonosító: HU0000123096) történ
 
A fenti esemény a BÉT-en 2013. július 11
 
 
Azonnali piac  
 

Az eddigi HU0000067624 ISIN azonosítóval rendelkez
helyett a HU0000123096 ISIN azonosítóval rendelkez
kereskedés. 
 
A részvények névértéke az eddigi 1.000 
 
A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következ
HU0000067624 ISIN azonosítójú részvény helyett 
részvény forog a tőzsdén. 
 
A részvények árlépésköze 5 Ft-ról 1 Ft
 
A BÉT a 2013. július 11-i Richter Gedeon 
határozza meg, a HU0000067624 ISIN azonosítójú részvényekre kialakult záróá
algebrai kerekítés szabályai szerint kerekítve, 
 
Határid ős piac  
 

A kontraktus mérete 50.000 Ft össznévértéknek megfelel
Richter részvényről 50.000 Ft össznévértéknek 
Richter részvényre módosul. 
 
A Richter határidős kontraktus árlépésköze 5 Ft
Ft-ról 500 Ft-ra nő. 
 
A kontraktus klíringsávjának mértéke 3
 
A napi maximális árelmozdulásának mértéke 7.000 Ft
 
A Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelel
a tőzsdezárás után nyitott pozíciók az adott normál napv
majd a pozíciók árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak tizedelésével, az 
algebrai kerekítés szabályai szerint kerekítve kapott ex
nyilvántartásba vételre, és képezik a következ

BÉT közlemény  

a CEE Stock Exchange Group tagja  

zsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a befektet
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. közgyűlése 2013. április 25

Ft-ról 100 Ft-ra történő leszállításáról részvényfelosztás formájában. 
Ennek hatásaként a társaság által kibocsátott, dematerializált úton előállított 1.000 Ft névérték

részvények (ISIN azonosító: HU0000067624) dematerializált 100 Ft névérték
(ISIN azonosító: HU0000123096) történő cseréjére kerül sor. 

en 2013. július 11-től kezdve az alábbi intézkedéseket vonja maga után.

Az eddigi HU0000067624 ISIN azonosítóval rendelkező dematerializált Richter Gedeon törzsrészvények 
ISIN azonosítóval rendelkező dematerializált törzsrészvényekkel folyik majd a 

A részvények névértéke az eddigi 1.000 Ft-ról 100 Ft-ra változik. 

zsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 18.637.486
HU0000067624 ISIN azonosítójú részvény helyett 186.374.860 db HU0000123096

ról 1 Ft-ra csökken. 

i Richter Gedeon részvény bázisárat a 2013. július 10-i záróár ismeretében 
határozza meg, a HU0000067624 ISIN azonosítójú részvényekre kialakult záróár 
algebrai kerekítés szabályai szerint kerekítve, melyet ezt követően közleményben tesz közzé.

A kontraktus mérete 50.000 Ft össznévértéknek megfelelő darabszámú HU0000067624 ISIN azonosítójú 
l 50.000 Ft össznévértéknek megfelelő darabszámú HU0000123096 ISIN azonosítójú 

árlépésköze 5 Ft-ról 1 Ft-ra csökken, míg árlépésköz értéke az eddigi 250 

A kontraktus klíringsávjának mértéke 3.500 Ft-ról 350 Ft-ra csökken. 

A napi maximális árelmozdulásának mértéke 7.000 Ft-ról 700 Ft-ra csökken. 

Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelelő
zsdezárás után nyitott pozíciók az adott normál napvégi elszámolóárakon elszámolásra kerülnek, 

majd a pozíciók árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak tizedelésével, az 
algebrai kerekítés szabályai szerint kerekítve kapott ex-elszámolóárakon kerülnek a továbbiakban 

telre, és képezik a következő nap elszámolásának alapját. Felhívjuk a figyelmüket, 

 Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy 
2013. április 25-én döntött a 

 leszállításáról részvényfelosztás formájában. 
állított 1.000 Ft névértékű Richter 

részvények (ISIN azonosító: HU0000067624) dematerializált 100 Ft névértékű részvényekre 

l kezdve az alábbi intézkedéseket vonja maga után. 

Richter Gedeon törzsrészvények 
 dematerializált törzsrészvényekkel folyik majd a 

18.637.486 db 
db HU0000123096 ISIN azonosítójú 

i záróár ismeretében 
 tizedelésével, az 

en közleményben tesz közzé. 

 darabszámú HU0000067624 ISIN azonosítójú 
 darabszámú HU0000123096 ISIN azonosítójú 

árlépésköz értéke az eddigi 250 

Kereskedési Kódex 25.1 pontjában foglalt általános rendelkezéseknek megfelelően a 2013. július 10-én 
égi elszámolóárakon elszámolásra kerülnek, 

majd a pozíciók árkülönbözet elszámolása nélkül, a normál napvégi elszámolóárak tizedelésével, az 
elszámolóárakon kerülnek a továbbiakban 

 nap elszámolásának alapját. Felhívjuk a figyelmüket, 
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hogy a kerekítésből fakadóan - a Kódex 25.1.5 pontjában foglaltaknak megfelel
eredeti állapothoz képest kismérték
 
A határidős Richter kontraktus egyes lejáratainak 2013. július 11
elszámolóárakkal fognak majd megegyezni, melyet a BÉT az ex
követően közleményben tesz közzé.
 
Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Richter részvénycseréje és névérték változása kapcsán 
bekövetkező változások a Richter határid
változása, és az egy kontraktusban szerepl
összértéke önmagában nem változik. Így például, akinek a társasági esemény el
pozíciója volt, az a társasági eseményt követ
ám pl. egy lejáratkori teljesítés során nem 10*50 db, hanem 10*500 darab részvénnyel tud teljesíteni, 
mivel a kontraktusban levő részvények darabszáma 50
 
Valamennyi, a Richter részvényre vonatkozóan az MMTS 1
határidős lejárataira vonatkozóan az MMTS 2
július 10-én, tőzsdezárás után törlésre kerül.
 
Indexek  
 

A társasági esemény hatására – 
számításában ne okozzon torzulást 
egyes kézikönyvekben foglaltaknak megfelel
 
BUX index 
 

� A Richter részvény bázisára (p
A Richter részvény bázisára (p
2013. július 11-től a Richter részvény bázisára (p

 

� A Richter részvény bevezetett mennyisége (q
A Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q
2013. július 11-től a Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q
 

 
CETOP20 index 
 

� A Richter részvény bázisára (p
A Richter részvény bázisára (p
2013. július 11-től a Richter részvény bázisára (p

 

� A Richter részvény bevezetett mennyisége (q
A Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q
2013. július 11-től a Richter részvény indexkosárba 
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a CEE Stock Exchange Group tagja  

a Kódex 25.1.5 pontjában foglaltaknak megfelelően 
eredeti állapothoz képest kismértékű pozitív illetve negatív változás is bekövetkezhet.

s Richter kontraktus egyes lejáratainak 2013. július 11-i bázisárai az így kialakult ex
elszámolóárakkal fognak majd megegyezni, melyet a BÉT az ex-elszámolóárak meghatározását 

en közleményben tesz közzé. 

a figyelmet arra, hogy a Richter részvénycseréje és névérték változása kapcsán 
 változások a Richter határidős kontraktus méretét csak az alaptermék ISIN azonosítójának 

változása, és az egy kontraktusban szereplő részvények darabszáma kapcsán ér
összértéke önmagában nem változik. Így például, akinek a társasági esemény elő
pozíciója volt, az a társasági eseményt követően is 10 kontraktusnyi eladási pozícióval fog rendelkezni, 

sítés során nem 10*50 db, hanem 10*500 darab részvénnyel tud teljesíteni, 
 részvények darabszáma 50-ről 500-ra nő. 

Valamennyi, a Richter részvényre vonatkozóan az MMTS 1-ben, illetve a Richter részvénykontraktus 
lejárataira vonatkozóan az MMTS 2-ben szereplő, vissza nem vont és le nem járt ajánlat 2013. 

zsdezárás után törlésre kerül. 

 abból a célból, hogy az esemény a BUX és a CETOP20 indexek 
okozzon torzulást – a Richter kosárba bevezetett mennyisége és bázisára módosul az 

egyes kézikönyvekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint: 

A Richter részvény bázisára (pi0) a tizedére csökken:  
A Richter részvény bázisára (pi0) jelenleg:            1.790 Ft 

a Richter részvény bázisára (pi0): 179 Ft 

A Richter részvény bevezetett mennyisége (qiT) a tízszeresére nő: 
A Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (qiT) jelenleg:   

l a Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q

A Richter részvény bázisára (pi0) a tizedére csökken:  
A Richter részvény bázisára (pi0) jelenleg:               61,63 EUR 

Richter részvény bázisára (pi0): 6,163 EUR 

A Richter részvény bevezetett mennyisége (qiT) a tízszeresére nő: 
A Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (qiT) jelenleg:   

l a Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (q

űen Működő Részvénytársaság 

ően - pozíciónként az 
ekövetkezhet. 

i bázisárai az így kialakult ex-
elszámolóárak meghatározását 

a figyelmet arra, hogy a Richter részvénycseréje és névérték változása kapcsán 
s kontraktus méretét csak az alaptermék ISIN azonosítójának 

 részvények darabszáma kapcsán érintik, a kontraktus 
összértéke önmagában nem változik. Így például, akinek a társasági esemény előtt 10 kontraktus eladási 

en is 10 kontraktusnyi eladási pozícióval fog rendelkezni, 
sítés során nem 10*50 db, hanem 10*500 darab részvénnyel tud teljesíteni, 

ben, illetve a Richter részvénykontraktus 
, vissza nem vont és le nem járt ajánlat 2013. 

abból a célból, hogy az esemény a BUX és a CETOP20 indexek 
a Richter kosárba bevezetett mennyisége és bázisára módosul az 

 10.815.884 db 
l a Richter részvény indexkosárba bevezetett mennyisége (qiT):    108.158.840 db 

 10.563.727 db 
bevezetett mennyisége (qiT):    105.637.270 db 


