
  
 

 

Változások a SET Group részvény felosztása 
kapcsán 2019. október 7-től 

BÉT Közlemény - Budapest, 2019. október 2. 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BÉT) ezúton tájékoztatja 
a tőkepiac szereplőit, hogy a SET Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlése 2019. 
augusztus 2-án döntött a törzsrészvények névértékének ötödölésével történő átalakításáról 
részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a társaság által kibocsátott, 100 Ft névértékű SET 
GROUP törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000107537) 20 Ft névértékű törzsrészvényekre (ISIN 
azonosító: HU0000170246) történő cseréjére kerül sor. 
 
A fenti esemény a BÉT-en 2019. október 7-től kezdve az alábbi változásokat eredményezi a SET Group 
részvény (azonnali piac), valamint a BUMIX index vonatkozásában. 
 
 
I. Azonnali piac 
 

• Az eddigi HU0000107537 ISIN azonosítóval rendelkező SET GROUP törzsrészvények helyett a 
HU0000170246 ISIN azonosítóval rendelkező SET GROUP törzsrészvényekkel folyik majd a 
kereskedés. 

 
• A részvények névértéke az eddigi 100 Ft-ról 20 Ft-ra változik. 

 
• A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 9 896 605 db 

HU0000107537 ISIN azonosítójú részvény helyett 49 483 025 db HU0000170246 ISIN azonosítójú 
részvény forog a tőzsdén. 

 
A részvények kereskedés során alkalmazott árlépésköze a részvény árának és a likviditási kategóriájának 
függvényében csökken. 
 
A BÉT a 2019. október 7-i SET GROUP részvény Bázisárat a 2019. október 4-i záróár ismeretében 
határozza meg, a HU0000107537 ISIN azonosítójú részvényekre kialakult záróárak ötödölésével, szükség 
szerint az algebrai kerekítés szabályai szerint, az új árlépésköznek megfelelően kerekítve, melyet ezt 
követően közleményben tesz közzé 2019. október 4-én. 
 
Valamennyi, a SET Group részvényre vonatkozóan a Xetrában szereplő, vissza nem vont és le nem járt 
ajánlat 2019. október 4-én, tőzsdezárás után törlésre kerül. 
 

 
II. BUMIX index 
 

A társasági esemény hatására – abból a célból, hogy az esemény a BUMIX index számításában ne 
okozzon torzulást – a SET Group tőzsdére bevezetett mennyiség (Q) paramétere – az index kézikönyvben 



  
 

 

foglaltaknak megfelelően – ötszörösére, 9 896 605 db-ról 49 483 025 db-ra nő 2019. október 7-től az 
indexekben. 
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