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A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-
042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság) a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit. 
 
Amint az a Társaság 2021. augusztus 30-i közleményében szerepelt, a Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbírósága – a Társaság Közgyűlésének 03/2021. (08.19.) számú, részvények névértékének 1:10 
arányban történő felosztásáról hozott határozatára figyelemmel - bejegyezte a Társaság „A” 
sorozatú, egyenként 100 forint névértékű dematerializált törzsrészvényeinek (ISIN- azonosító: 
HU0000173901) tizedeléssel történő, egyenként 10 forint névértékű dematerializált törzsrészvénnyé 
való átalakítását. Ezt követően a KELER Zrt. új ISIN kódot bocsátott ki az új, felosztás utáni „A” 
sorozatú részvényekre (új ISIN kód: HU0000189600). 
 
A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés felhatalmazása alapján - a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-vel és 
KELER Zrt.-vel egyeztetve – az alábbi várható kulcsdátumokat határozta meg a társasági esemény 
kapcsán: 

- az utolsó kereskedési nap a (régi) 100 forint névértékű „A” sorozatú 
GLOSTER törzsrészvényekkel (ISIN HU0000173901) a Budapesti 
Értéktőzsdén: 2021. szeptember 21. 

- az első kereskedési nap az (új) 10 forint névértékű „A” sorozatú 
GLOSTER törzsrészvényekkel (ISIN HU0000189600) a Budapesti 
Értéktőzsdén: 2021. szeptember 22. 

- a társasági esemény (split) fordulónapja: 2021. szeptember 23. 
 

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján – 2021. szeptember 24-én - 
az átalakított 10 forint névértékű GLOSTER törzsrészvényekre, akiknek 2021. szeptember 23-án, a 
társasági esemény fordulónapjának zárásakor 100 forint névértékű „A” sorozatú GLOSTER 
törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámlájukon. Minden „A” sorozatú 100 forint 
névértékű GLOSTER törzsrészvény helyébe 10 db „A” sorozatú 10 forint névértékű GLOSTER 
törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági 
eseménnyel összefüggésben nincs tennivalója. 
 
Az átalakításról a KELER Zrt. a számlavezetők részére a jelen tájékoztatást követő időszakban a KID 
rendszeren keresztül hirdetményt tesz közzé. 
 
További információkért kérjük, forduljanak bizalommal a befektetői kapcsolattartónkhoz az alábbi 
elérhetőségek  valamelyikén:  dr. Bassola Eszter, jogtanácsos, befektetői kapcsolattartó  

E-mail: bassola.eszter@gloster.hu 
Telefon: +36 20 296 2075 

Nagytarcsa, 2021. szeptember 7. 

 
Gloster Infokommunikációs Nyrt.  

          Igazgatósága 
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