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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörű
Bizottságának javaslata alapján a 
76/2012. számú határozatával az 
 
A BUX indexbe új papírként az Appeninn kerül
kerül ki részvény. A hét kritériumból 
Pannónia, azonban e társaságok
ízben történő meg nem felelés a részvény
másodízben nem teljesítették a kosárba kerülés feltételeit, 
tartva maradnak a BUX indexben.
 
Az új BUX kosár ezek alapján 201
Appeninn, CIG Pannónia, E-Star, 
PannErgy, Richter Gedeon.  
 
A BUMIX indexbe nem kerül be új papír
ki részvény. Az Állami Nyomda, az EST MEDIA, a KEG és a Phylaxia
a kritériumoknak, így – a BUMIX Kézikönyv el
A Synergon és a Zwack másodízben nem teljesítették
indexstabilitás elvét szem előtt tartva maradnak a BU
 
Az új BUMIX kosár ezek alapján 20
Appeninn, Állami Nyomda, CIG Pannónia,
Phylaxia, Rába, Synergon, Zwack Unicum
 
Az új BUX, illetve BUMIX kosárban szerepl
mennyiségeinek meghatározására (limitálásra) 
március 26-án, az egyes papírok aznapi kapitalizációs adatai, valamint az alábbi közkézh
értékek alapján kerül sor. (Az eladási korlátozás
esetében az egyes tulajdonosok által valójában birtokolt és az eladási korlátozás 
részvénymennyiségek közül az alacsonyabb értékek lettek figyelembe véve.)
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zsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója a BÉT Index 
javaslata alapján a 75/2012. számú határozatával döntött az új BUX kosár, 

határozatával az új BUMIX kosár összetételér ől.  

ként az Appeninn kerül. A kosárból a jelenleg indextag sorozatok közül 
. A hét kritériumból négy kritériumot teljesített az EST MEDIA, hármat a CIG 

ok esetében – a BUX Kézikönyv előírásainak megfelel
 meg nem felelés a részvények kosárban tartását indokolta. A Fotex és a PannErgy 

ízben nem teljesítették a kosárba kerülés feltételeit, ők az indexstabilitás elvét szem el
tartva maradnak a BUX indexben.  

2012 áprilisától az alábbi 12 részvénysorozatot tartalmazza majd:
Star, EST MEDIA, EGIS, FHB, Fotex, Magyar Telekom, MOL, OTP, 

új papír. A kosárból a jelenleg indextag sorozatok közül 
z Állami Nyomda, az EST MEDIA, a KEG és a Phylaxia első ízben nem feleltek meg 

X Kézikönyv előírásainak megfelelően – kosárban tartásuk indokolt. 
ízben nem teljesítették a szükséges kritériumokat, 

tt tartva maradnak a BUMIX indexben.  

Az új BUMIX kosár ezek alapján 2012 áprilisától az alábbi 14 részvénysorozatot tartalmazza majd:
CIG Pannónia, E-Star, EST MEDIA, Egis, FHB, Fotex,

, Synergon, Zwack Unicum. 

Az új BUX, illetve BUMIX kosárban szereplő részvénysorozatok kosárba bevezetett 
mennyiségeinek meghatározására (limitálásra) – az egyes Kézikönyvekben foglaltak szerint 

n, az egyes papírok aznapi kapitalizációs adatai, valamint az alábbi közkézh
. (Az eladási korlátozás alatt álló részvényekkel rendelkező

esetében az egyes tulajdonosok által valójában birtokolt és az eladási korlátozás 
részvénymennyiségek közül az alacsonyabb értékek lettek figyelembe véve.) 
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 részvénysorozatok kosárba bevezetett 
az egyes Kézikönyvekben foglaltak szerint - 

n, az egyes papírok aznapi kapitalizációs adatai, valamint az alábbi közkézhányad 
alatt álló részvényekkel rendelkező cégek 

esetében az egyes tulajdonosok által valójában birtokolt és az eladási korlátozás alatt álló 
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A kosárba bevezetett mennyiségeket mind a BUX, mind a BUMIX
2012. március 27-én hozza nyilvánosságra. A K érték kiszámítása 20
adatok alapján történik, amit a Tő
 
Az új összetétel ű indexkosarak bevezetésére 
 
 

Állami Nyomda
Appeninn
CIG Pannónia
E-Star
EST MEDIA
Egis
FHB
Fotex
KEG
Magyar Telekom
MOL
OTP
PannErgy
Phylaxia
Rába
Richter
Synergon
ZWACK Unicum
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A kosárba bevezetett mennyiségeket mind a BUX, mind a BUMIX esetében a Tőzsde legkés
n hozza nyilvánosságra. A K érték kiszámítása 2012. március 

adatok alapján történik, amit a Tőzsde legkésőbb a következő tőzsdenapon publikál.

 indexkosarak bevezetésére 2012. április 2-án  kerül sor.  

Részvény Közkézhányad
Állami Nyomda 64,05%
Appeninn 37,91%
CIG Pannónia 60,04%
E-Star 62,97%
EST MEDIA 94,86%
Egis 38,79%
FHB 37,58%
Fotex 33,39%
KEG 100,00%
Magyar Telekom 40,79%
MOL 55,29%
OTP 68,36%
PannErgy 56,26%
Phylaxia 88,37%
Rába 26,33%
Richter 49,55%
Synergon 56,66%
ZWACK Unicum 17,97%

őzsde legkésőbb 
 30-án az aznapi 

zsdenapon publikál. 


