
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 
238/2019. számú határozata 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója az EST 
MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 
1.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényének (ISIN azonosító: HU0000151956) és a jelen határozat 
mellékletében szereplő kapcsolódó származtatott eszközöknek tőzsdei kereskedését a 2019. július 30-i 
Tőzsdenapon a kereskedési idő kezdetétől 2019. július 30-i tőzsdenapon a "Lezárás szakasz" végéig felfüggeszti. 
 
A vezérigazgató kötelezi a Kibocsátót, hogy a felfüggesztést kiváltó okkal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatását a tőzsdei 
szabályoknak megfelelően tegye közzé. 
 
Amennyiben a Kibocsátó értékpapírjainak kereskedését befolyásoló információ(k) a felfüggesztés fenti időtartamának 
vége előtt a tőzsdei szabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerül(nek), úgy a Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó
törzsrészvényeinek és a kapcsolódó származtatott eszközöknek a kereskedését határozattal visszaállíthatja. 
 

Indokolás 
 

A Kibocsátó 2019. július 29-én arról tájékoztatta a Tőzsdét, hogy jelenlegi információi szerint a felfüggesztés időtartama 
alatt  olyan tájékoztatás(oka)t kíván közzétenni, amely(ek) az általa kibocsátott értékpapírok árfolyamát jelentős 
mértékben befolyásolhatja (befolyásolhatják), erre tekintettel kérelmezte értékpapírjai kereskedésének fentiek szerinti 
felfüggesztését. 
 
”A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, 
Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének (a továbbiakban: Szabályzat) 23.3 c) pontja szerint a Tőzsde 
az adott értékpapír kereskedését felfüggesztheti, amennyiben a Kibocsátó az indok(ok) feltüntetésével kéri a Tőzsdétől 
értékpapírja(i) kereskedésének a kérelmében egyértelműen megjelölt, határozott időtartamra vonatkozó felfüggesztését a 
rendkívüli tájékoztatásának nyilvánosságra hozatalát megelőzően nyilvánosságra kerülő információk felhasználásának 
megakadályozása érdekében. 
 
A Szabályzat 23.2 pontja alapján a kereskedés felfüggesztéséről, illetve a felfüggesztés megszüntetéséről szóló döntés 
meghozatala során a Tőzsde a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jár el. A Tőzsde a Tpt. 325. § (1), illetve (6) 
bekezdésében foglaltak alapján megállapította, hogy a felfüggesztés nem sérti jelentősen a befektetők érdekeit vagy a 
piac szabályos működését. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
Budapest, 2019. július 29. 
 
 
 

Máté-Tóth István 
Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes 

 
Végh Richárd 
vezérigazgató 

helyett 
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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója 238/2019. számú határozatának 
melléklete 

 
Tájékoztatás és nyilvános közzététel a Bizottság (EU) 2017/1005 Végrehajtási Rendelete alapján. 
 

A közzététel/tájékoztatás 
dátuma és időpontja 

Az intézkedés típusa 

Az intézkedés okai 

1. 

2. 

3. 
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A kibocsátó által benyújtott felfüggesztésre vonatkozó kérelem. Rendkívüli 
tájékoztatás közzétételére kerül sor. 

Intézkedés pénzügyi eszköz és kapcsolódó pénzügyi eszközök 
kereskedésének felfüggesztéséről 

Az intézkedés hatályának 
kezdete 

4. 

Az intézkedés hatályának 
vége 

5. 

Az intézkedés folyamatban 
van 

6. 
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kódja 

7. 

Kibocsátó neve 8. 

Kibocsátó LEI kódja 9. 

Eszközazonosító ISIN-kód 10. 

Eszköz teljes neve 11. 

Kapcsolódó származtatott 
eszközök 
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Egyéb kapcsolódó 
eszközök 
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Megjegyzések 14. 
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XBUD 

EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
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HU0000151956 
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- 
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