
 
 

 
AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ 

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL ÉS MÉDIA 

ÜZLETÁGÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 

Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) - figyelemmel a Társaság Média 

Üzletágával kapcsolatban 2014. szeptember 30-i közzétételében már jelzett 

szándékaira - az alábbiakat teszi közzé. 

 

I. A Társaság a mai nap lezárult tranzakcióval értékesítette az EMG 

Médiacsoport Kft-ben, az EXIT Kiadói Kft-ben, a Phonon 450 Zrt-ben, a 

bulgáriai Programata Media Group-ban és a romániai Sapte Nopti cégben 

fennállott részesedéseit, továbbá az értékesített vállalkozásokkal együtt 

kikerültek a cégcsoportból ezek konszolidációs körbe és azon kívül tartozó 

leányvállalatai is. Ennek megfelelően a Társaság konszolidációs köréből - 

az előzőekben írtakon túl – kikerült az EMERGING MEDIA GROUP Kft., az 

Ingyenes Műsorújság Kft., a Magyar Vendor Kft. és az ESTÉRT Kft. „f.a.”. A 

tranzakciót követően a Társaságnak sem konszolidációs körében, sem azon 

kívül nem maradt leányvállalata. 

 

A fenti ügylet egyben azt is jelenti, hogy a Társaság Média Üzletága a mai 

nappal mind Magyarországon, mind Bulgáriában és Romániában megszűnt, a 

korábban a Társaság érdekeltségébe tartozott médiatermékek ezt követően már 

nem a Társaság keretei között működnek majd. 

 

II. Az I. pontban bemutatott tranzakció – figyelembe véve az EMG 

Médiacsoport Kft. negatív saját tőkéjének a vele szembeni, a Társaságot 

illető követelések 790 millió forintot meghaladó részével történt 

rendezését és a Társaság féléves jelentése óta eltelt időszak egyéb 

történéseit – mintegy 170 millió forinttal csökkentette a Társaságnak a 

féléves jelentésben közzétett 543,9 millió forintos saját tőkéjét. 

 

III. A jövőben az EST MEDIA Nyrt. egyrészt megmaradt vagyonelemeinek 

kezelésével foglalkozik, másrészt arra törekszik majd, hogy a jelen 

tájékoztatásban bemutatott tranzakció eredményeképpen felszabadult 

erőforrásai átrendezésével – ahogy arra a cég életében már több példa is 
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volt – más területeken, szükség szerint más menedzsmenttel folytathassa 

működését. A Társaság ennek érdekében aktívan keresi azokat az új 

területeket és lehetőségeket, ahol a tőzsdei jelenlét hozzáadott értéket 

adhat. 

 

IV. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az 

EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság 

eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról 

és egyéb körülményekről. 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, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, 

eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó 

kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy 

teljesítménytől. 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, 2014. november 10. 

 

 

 

EST MEDIA Nyrt. 


