econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt.
2007. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése
ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

I. A 2007. év I-III. negyedévének főbb eseményei
Az econet.hu cégcsoport a 2007-es üzleti év első 9 hónapjában eltért a három éve kialakított és azóta folytatott
üzleti és működési modelltől. Míg a cégcsoport tevékenységi köre korábban három fő pilléren nyugodott és
magában foglalta az Internet-elérés (ISP) és telefon szolgáltatások biztosítása mellett az internetes tartalom-,
illetve média üzletágat, valamint az internethez kapcsolódó, fejlesztés alapú egyéb szolgáltatások nyújtását, a
2007. március 7-i és azt követő akvizíciókkal a Társaság megkezdte új stratégiájának kialakítását és
megvalósítását. Az új stratégia szerint a Társaság két fő tevékenységi iránya a média és a telekommunikáció,
melyeket a cégcsoport a cégstruktúra szintjén is leképez majd, a média tevékenységet az EST Média Group Kft.,
a telekommunikációs tevékenységet pedig a legkésőbb 2008. év elején nyilvános részvénytársasággá alakítandó
és önállóan a BÉT-re bevezetendő Externet Zrt. köré szervezve.
A 2007. április 27-i közgyűlés döntése értelmében már a Társaság cégneve is az új stratégiához igazodik, a
2007. július 23-i közgyűlés pedig elfogadta az új stratégia (média, telekommunikáció, vagyonkezelés) részleteit is.
A 2007. 1-9. hónapok során, illetve a jelen gyorsjelentés közzétételéig a Média Üzletág területén mélyreható
változások történtek. A Társaság két lépcsőben, 2007. március 7-én és 2007. augusztus 6-án megszerezte az
EST Média Group Kft. 100%-os üzletrészét, ezáltal - egyebek mellett - az „Est” brand kizárólagos tulajdonosává
vált. A Média Üzletág csak a fővárosban hetente megjelenő Pesti Est című kiadvánnyal, illetve az országosan
kéthetente - 2007. novemberétől franchise rendszerben - megjelenő Est Lapok kiadványaival heti többszázezer
olvasót ér el. A mindösszesen 2,2 milliárd forintos akvizíció során a Társaság 1,99 milliárd forintnyi (részben
132%-on, részben 209%-on kibocsátott) részvénnyel fizetett, továbbá 210 millió forint készpénzfizetési
kötelezettség is terheli. 2007. március 9-én az EST Média Group Kft. saját erőforrásaiból, egy mintegy 200 millió
forintos tranzakció keretében megvásárolta a Boomerang Reklám Kft. 100%-át, amely az addigra már a Média
Üzletágba tartozó O-Zone Kft-vel együtt a beltéri reklám területén tette a Társaság Média Üzletágát az egyik
legerősebb piaci szereplővé.
2007. augusztus 6-án a Társaság két további akvizíciót is végrehajtott, 209%-os árfolyamon kibocsátott
részvényekkel fizetve mintegy 250 millió és 150 millió forintért megvásárolta a radiocafé Kft. és a SanOrg Kft.
100%-os üzletrészeit. Az előbbi cég, a radiocafé 98.6 rádióadó tulajdonosaként a Média Üzletágat egy új területre
vezeti majd be, míg az utóbbi társaság a print-kiadványok és a beltéri reklám területén, illetve az egészségügyi
hirdetői szegmensben hoz majd erősítést.
A Média Üzletág területén március óta intenzív belső munka folyik. Ennek célja egyrészt a print termékek
hatékonyabb működtetése (pl. Fidelio/Súgó együttműködés, új Pesti Est layout szeptembertől, értékesítési
tevékenység átszervezése, Est Lapok franchise, belső termékfejlesztések, stb.), másrészt az új (www.est.hu) és
a korábbi online média tevékenység működésének összehangolása. Az erőfeszítések eredményeképpen a Média
Üzletág a 2007. III. negyedévet (az idén akvirált cégek esetében a konszolidációba vont időszak figyelembe
vételével) már nullszaldó körüli üzemi és adózott eredménnyel zárta, az év végére pedig - figyelemmel arra is,
hogy az év IV. negyedévére, azon belül is a november-december hónapokra koncentrálódik az éves
reklámköltések egy jelentős része - várhatóan ismét - bár egyelőre csak szolid - nyereséget fog termelni.
A Média Üzletág területén történt akvizíciók a Társaság alaptőkéjének növekedésével jártak, a 2007. március 7én elhatározott tőke-emelés 2,85 milliárd forintról 3,6 milliárd forintra, majd a 2007. augusztus 6-án elhatározott
tőke-emelés 3,6 milliárd forintról 4,271 milliárd forintra növelte azt, 132%-os, illetve 209%-os kibocsátási áron. A
2007. március 7-i tőke-emelés során kibocsátott 750 millió forint névértékű ’A’ sorozatú törzsrészvény tőzsdei
bevezetéséhez készített összevont tájékoztató és hirdetmény közzétételét a PSZÁF E-III/20.419/2007. számú
határozatával 2007. augusztus 17-én engedélyezte, a részvények BÉT-re történő bevezetésére 2007. augusztus
24-én került sor. A 2007. augusztus 6-án elhatározott tőke-emelés során kibocsátott 671 millió forint névértékű ’A’
sorozatú törzsrészvény tőzsdei bevezetéséhez készített összevont tájékoztató és hirdetmény közzétételének
engedélyezése iránti eljárás folyamatban van.
A 2007. év 1-9. hónapjainak a Társaság részvényeit érintő fontos eseménye volt egyfelől az, hogy 2007. áprilistól
a BUMIX kosár mellett a BUX kosárba is bekerültek, másfelől pedig hogy a BÉT vezérigazgatója 209/2007.számú
határozatával a Társaság kérelmére a Társaságnak a BÉT-re bevezetett törzsrészvényeit 2007. szeptember 24-i
hatállyal a Részvények „B” kategóriából a Részvények „A” kategóriába sorolta át. A részvények a 2007.
szeptemberi BUX/BUMIX felülvizsgálatkor mindkét kosárban bennmaradtak, részarányukat ugyancsak mindkét
kosárban kismértékben növelve.
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A Társaság részvényei a fentebb írtakon túl a 2007. 1-9. hónapjait átfogó három (negyedéves) mérési időszakban
is likvid értékpapírnak minősültek (az átlagos napi forgalom meghaladta a 100 millió forintot).
A cégcsoport online médiaportfoliójának - immár a Média Üzletág részeként - auditált egyedi látogatottsága elérte
a napi 250 ezret, illetve meghaladta a heti 800 ezret, a folyamatos fejlesztéseknek és a kedvező piaci
folyamatoknak is köszönhetően tovább gyorsult a területen az árbevétel növekedése.
Az eMusic Kft., amely szintén a Média Üzletág része lett, jogvédett zene- és mozgóképletöltést lehetővé tévő
DRM (Digital Rights Management) és kapcsolódó értékesítési alkalmazások fejlesztésével, illetve
licenszbeadásával foglalkozik, melynek keretében - egyebek mellett - folyamatos üzemeltetési és fejlesztési
szolgáltatásokat nyújt piacvezető on-line média szolgáltatóknak. Az eMusic Kft. 2006. november 30-án a
www.songo.hu weboldalon megindította internetes zeneáruházát, amely a felhasználóknak több százezer dalból
álló kínálatot biztosít. A zeneletöltésekből származó árbevétel a jelenlegi kezdeti szakaszban még nem jelentős.
A cégcsoport Telekommunikációs Üzletágát irányító leányvállalata az Externet Zrt. tovább növelte árbevételét,
mely nagyrészt annak köszönhető, hogy szélessávú internet előfizetőinek számát közel huszonnégyezerre
növelte, illetve már az inkumbens szolgáltatóktól független infrastruktúrán is nyújt szélessávú szolgáltatásokat. Az
árbevétel növekedéshez jelentős mértékben járul hozzá a 2006 áprilisában indított Megafone telefonszolgáltatás,
melynek köszönhetően az Externet Zrt. már több mint 8000 telefonvonalon mintegy 1800 vállalatot lát el üzleti
telefonszolgáltatásokkal, a Megafone VoIP telefonszolgáltatás felhasználóinak száma meghaladja a tizenkétezret.
Összességében - a különféle kiegészítő szolgáltatátásokkal együtt - az Externet Zrt. közel negyvenezer előfizetői
szerződéssel rendelkezik. A jelen gyorsjelentéssel érintett időszak lezárulta után, de még a közzététel előtt, 2007.
november 14-én az Externet Zrt. 12%-os mértékű részesedése tekintetében részvény adásvételi előszerződés
került megkötésre az Externet Zrt. közvetlen tulajdonosa, az econet Invest Kft. és a Pórffy András és Sebők
István urak 2/3-1/3 arányú tulajdonában álló KRAFT INVEST Kft. „b.a.” között. Az ügylet megkötésére a Társaság
2007. július 23-i Közgyűlésének 4/2007. (07. 23.) számú határozatával jóváhagyott cégcsoport stratégiával
összhangban került sor, mely szerint az említett személyek ösztönző részesedést szerezhetnek az Externet Zrtben.
A cégcsoport Vagyonkezelő Üzletága megkezdte a cégcsoport cégstruktúrája átalakításának előkészítését. A
Vagyonkezelő Üzletág a Média és a Telekommunikációs Üzletágakba tartozó, illetve a cégcsoport korábban
szerzett egyéb befektetéseinek tulajdonosi irányítását és ellenőrzését foglalja magában, továbbá ide tartoznak a
teljes cégcsoportot érintő stratégiai és üzletpolitikai döntések előkészítése és meghozatala, a Média Üzletágat
érintő stratégiai döntések meghozatala, a cégcsoport központi adminisztrációja, a további akvizíciók előkészítése
és lebonyolítása, valamint az egyes portfolió-elemek üzletág szerinti helyzetének meghatározása.
Az új stratégia alapján a Vagyonkezelő Üzletágba került az econet.hu cégcsoport kiemelt figyelemmel kezelt gridtevékenysége, melynek keretében szakembereink a konzorciumok egyéb tagjaival együttműködve tovább
folytatták az MTA SZTAKI-val, az Országos Meteorológiai Szolgálattal és az ELTE-vel együttműködésben még a
2005. évben pályázatokon elnyert kétszázmillió forintos nagyságrendű K+F megbízások megvalósítását.
A grid technológia alapú szolgáltatásoknak a pályázatokon túli nyilvános értékesítése érdekében még 2006-ban
megindult az első nyilvános magyar grid projekt, amely jelenleg béta-tesztelési fázisban van. 2006. októberében a
Társaság grid technológiájának kizárólagos régióbeli disztribútora Cluster és Lokális Desktop Grid (LDG)
rendszerek tekintetében szerződést kötött a PowerLeader Science & Technology Co. Ltd céggel az econet
cégcsoport Cluster és LDG grid eljárásának kínai piacra történő bevezetéséről. A bevezetés előkészítéseként az
említett grid technológia a kínai partnerek igényei szerint testreszabásra került és megindult az értékesítés is.
Ezen értékesítési csatornából származó árbevétel az eladott licencek számától függ, a 2007. évben várhatóan
nem haladja majd meg a kínai bevezetés költségeit.
II. A jelentősebb mérlegadatok időszaki összehasonlítása
A Társaság a 2007. év 1-9. hónapjaiban a tavalyi év hasonló időszakához képest mind az árbevétel, mind az
üzemi eredmény, mind az EBITDA tekintetében jelentős növekedést könyvelt el, az alábbiak szerint:
2006.09.30.
Árbevétel (eFt)
Üzemi eredmény (eFt)
EBITDA (eFt)
Adózott vállalkozási eredmény (eFt)

2007.09.30.
1.212.287
-185.978
-31.991
5.308

2.841.906
84.770
244.252
3.976

A fenti, az árbevételben bekövetkezett változás nagyrészt a cégméret növekedéséből adódik, míg az
eredményesség és EBITDA adatok növekedése főként az Externet Zrt. javuló teljesítményének köszönhetőek.
Bár a két időszak adózott vállalkozási eredménye nagyságrendileg hasonló volt, a 2006. évben ez csak egy 180
millió forintos egyszeri pénzügyi eredménnyel volt elérhető, míg az idei évben ezt önmagában az üzleti
tevékenység eredménye is megalapozta.
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Tekintve, hogy a 2006. és 2007. év a két időszak cégmérete és tevékenységi összetettsége különbözősége okán
kevésbé összehasonlítható, az alábbiakban bemutatjuk a 2007. év I. félévének és a III. negyedévének önállóan
figyelembe vett adatait is:
Árbevétel (eFt)
Üzemi eredmény (eFt)
EBITDA (eFt)
Adózott vállalkozási eredmény (eFt)

2007.01.01.-2007.06.30.
1.717.844
48.124
156.222
7.657

2007.07.01.-2007.09.30.
1.124.062
36.646
88.030
-3.681

Látható, hogy a nagyobb cégméretből és a média tevékenység részarányának bővüléséből a negyedévi árbevétel
növekedése következik, illetve arányosan az üzemi eredmény és az EBITDA is javult annak ellenére, hogy a
média üzletágban a nyári hónapok a reklámköltések éven belüli szezonalitása miatt hagyományosan az egyik
legrosszabb időszaknak számítanak. Az adózott vállalkozási eredmény kismértékű negatív volta ebből és azon
okból is adódik, hogy a 2007. III. negyedévben a cégcsoport növekedésével és átalakításával összefüggésben
viszonylag sok egyszeri és adminisztratív, jellemzően központi költség merült fel.
III. A Társaság rövid- és középtávú feladatai
Az econet.hu cégcsoportnak a tavaszi és nyári akvizíciókkal megnövekedett cégmérete és kibővült tevékenysége
miatt az új stratégiának megfelelően kialakítandó új struktúrája a jelenlegi legfőbb tevékenységi ágazatokat
képezi majd le. Ennek megfelelően a tevékenység a Média Üzletágban, a Telekommunikációs Üzletágban,
valamint a Vagyonkezelő Üzletágban folyik majd, amely utóbbinak a Társaság mint a cégcsoport anyavállalata
lesz a központja. A Vagyonkezelő Üzletág gondoskodik a Média és a Telekommunikációs Üzletágakba tartozó,
illetve a korábban szerzett befektetések tulajdonosi irányításáról és ellenőrzéséről. A közelmúltban megvalósult
akvizíciókból eredő szinergia-hatások kiaknázása szintén folyamatban van, ugyanakkor a Társaság célkitűzése,
hogy mind a Média, mind a Telekommunikációs Üzletág önálló ágazatként tudjon működni.
A Társaság mindig kiemelten kezelte a médiapiacot, mivel megítélése szerint a médiaágazat profittermelő
képessége meghaladja más ágazatokét. A hangsúlyos piaci jelenléthez azonban szükséges egy ismert brand,
amelyet a Társaság a 2007 márciusi és augusztusi akvizíciókkal, az „Est” márkanév megvásárlásával szerzett
meg. A Társaság erre építkezve print, online és rádiós szegmensekre tagolódó médiaportfoliót épít ki, amelyben
törekszik a szinergiák maximális kihasználására. A Média Üzletág központi cége az EST Média Group Kft. A 100
százalékban a Társaság tulajdonában álló EST Média Group Kft. lesz valamennyi média-befektetés tulajdonosa,
itt folyik majd a Média Üzletágat érintő stratégiai döntések előkészítése, az egész ágazatot érintő üzletpolitikai
döntések meghozatala. Az EST Média Group Kft. alá tartozó cégstruktúra tükrözi majd az ágazaton belüli
tevékenységeket (print, online, indoor, rádió, egyebek), illetve jelentős egyszerűsítésen megy majd át, elsősorban
a jelenlegi, a Pesti Est Kft. korábbi működéséből (ahány vidéki lap, annyi cég) adódó, mára feleslegessé vált,
jellemzően kis értékű, tevékenységet nem végző, úgynevezett alvótársaságok megszüntetése vagy értékesítése,
valamint az azonos tevékenységű társaságok összevonása miatt.
Az econet.hu Nyrt. online médiaportfóliójának fejlesztése és bővítése is tovább folytatódik.
Az elkezdődött fejlesztések részben a kibővült online portfolió WEB-szolgáltatásainak integrációjára irányulnak,
részben pedig új, web 2.0. funkciók bevezetését jelentik. A Társaság az online hirdetésekből származó árbevétel
további növekedésére számít, egyrészt a portfolión belüli szinergiák kiaknázásán, másrészt targetált kampányok
értékesítésén keresztül. Ezen túlmenően a tartalomszolgáltatási üzletág árbevételeinek növelése is cél, amit
elsősorban a mobil tartalomszolgáltatás területén megkezdett fejlesztések szolgálhatnak majd.
Az eMusic Kft-vel a Média Üzletág jelen van a digitális szerzői jogkezelő és értékesítő rendszerek piacán, és a
nemzetközi szinten is dinamikusan növekvő online zene és video tartalom értékesítés egyik meghatározó
szereplőjévé válhat a régióban. Az eMusic Kft. által a www.songo.hu cím alatt működtetett zeneáruház sikerét az
is mutatja, hogy befejeződött a zenei portfolió bővítésének első szakasza, amelynek eredményeképpen az
összes nagy, nemzetközi zenei kiadó tartalma elérhetővé vált a felhasználók számára. Az internetes zene
értékesítéshez a cégcsoport további - az eddigi fejlesztéseken felüli - források bevonását, allokációját és
felhasználását tervezi, melyek révén a 2007. év hátralévő részében a songo márkanév alatt futó üzletág keretei
között az eMusic Kft. folytatja zenei kínálatának bővítését és a Média Üzletág egyéb szereplőivel (elsősorban a
rádióval) való hangsúlyos együttműködést alakít majd ki, továbbá a későbbiekben megkezdheti régiós
(nemzetközi) terjeszkedését is, függően persze az ezen a területen rendkívül gyorsan változó piaci viszonyok
alakulásától. A zenei tartalom forgalmi kilátásait nagyban befolyásolja a magyarországi illegális letöltések magas
száma, illetve a közös jogkezelő szervezetek (EJI, Artisjus) által meghatározott magas minimumdíjak által
korlátozott árcsökkentési lehetőségek.
A Telekommunikációs Üzletággal kapcsolatos döntések az Externet Zrt-hez kerültek. A közeljövő feladatai közé
tartozik az Externet Zrt. további fejlesztése. Várhatóan 2008 elején indul el a vállalat hurokbérleti konstrukcióra
épülő, harmadik generációs szélessávú szolgáltatása, melynek révén teljeskörű telekommunikácós
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szolgáltatásokat nyújthat saját infrastruktúráján. Az új műszaki és üzleti modell révén a Megafone
hangszolgáltatás teljeskörű ún. full voice kibővítése mellett 52 Mbites VDSL, illetve szimmetrikus SDSL
szolgáltatásokat is nyújthat. A fejlesztések és az értékesítés dinamikus növelése mellett az Externet Zrt. nagy
hangsúlyt fektet az előfizetők minél magasabb színvonalú kiszolgálására, melynek érdekében fejleszti on-line
ügyfélszolgálatát is. Az Externet Zrt. emellett keresi a lehetséges akvizíciós célpontokat is. Külső erőforrások
bevonása érdekében a vállalatot alkalmassá kell tenni a további tőkeakkumulációra és a célzott befektetések
fogadására, mely feltételezi a tőkevonzó képesség javítását. A külső erőforrások bevonása történhet
telekommunikációs területre befektetni szándékozó pénzügyi befektető bevonásával, valamint akvizíciók és
összeolvadások révén. Ezen célok érdekében a Társaság szándékában áll az Externet Zrt-t nyilvánosan működő
részvénytársasággá alakítani, és részvényei bevezetését kezdeményezni a Budapesti Értéktőzsdére. A Társaság
megtartaná az irányítást a már tőzsdén lévő Externet Nyrt. felett is.
A Vagyonkezelő Üzletág központja a Társaság, melynek keretein belül áttekintésre kerülnek a nem média és
telekommunikációs jellegű befektetések, amelyek legtöbbje hosszabb távon mindenképpen értékesítésre kerül
majd, a befolyó bevételekkel erősítve a cégcsoport fő üzletágait. Rövid- és középtávon azonban a befektetések
tartása és értékük növelése a cél annak érdekében, hogy az előzőekben írt értékesítések minél kedvezőbb
feltételekkel, de alapvetően a fő üzletágak forrás-igényeinek megfelelő ütemezésben történhessenek majd meg.
A grid technológia jellegénél fogva ebbe a harmadik, Vagyonkezelő Üzletágba kerül, a Társaság technológia
iránti elkötelezettsége miatt azonban itt az elsődleges cél nem a teljes értékesítés, hanem - figyelemmel az
élenjáró technológiai fejlesztések esetleges saját felhasználásával, illetve a pályázati részvételeken keresztül
kialakítható üzleti és tudományos kapcsolati hálón keresztül elérhető esetleges előnyökre - a gyorsan fejlődő és
változó piacból eredő kockázatok lehetséges megosztása, elsősorban a területre történő befektető partner
bevonása útján, mely célt remélhetőleg elősegíti majd a technológia kínai értékesítése is. A Társaság vezetése
fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy bár véleménye szerint a grid technológia üzleti alkalmazása terén
világviszonylatban is jelentős lépésre került sor, mint minden, újszerű és előremutató technológiai fejlesztés üzleti
célú felhasználása, természetesen ez is kockázatokkal jár. A Társaság a jövőben is keresni fogja a további
magyar, illetve nemzetközi K+F projektekben való részvétel lehetőségét.
IV. A Társaság főbb célkitűzései
Az econet.hu cégcsoport átalakításának célja, hogy a hatékonyabb és gazdaságosabb működés lehetőségének
megteremtésével a csoport nyereségtermelő képessége is megnőjön, azonban hangsúlyozni kell azt is, hogy az
új stratégiának megfelelő strukturális változtatás a részvényesi érték növelésének csak egyik eszköze, a
Társaságnak emellett továbbra is kutatnia kell a média és telekommunikációs akvizíciók és új üzletágak
bevezetésének lehetőségét.
A Társaság alapvető célja továbbra is a részvényesi érték maximalizálása. Ennek érdekében a Társaság mind a
Média, mind a Telekommunikációs Üzletág területén a belső erőforrások maximális kihasználására, a már
megindult kedvező tendenciák folytatásaként az árbevétel, a fedezet és ezen keresztül a nyereségesség további
növelésére törekszik. Emellett kiemelt cél az egyes Üzletágakon belül létrehozott vagy a jövőben létrehozandó,
jellemzően immateriális javak (pl. szoftverek, kiadványokhoz kapcsolódó jogok, know-how-k, stb.) értékének
megőrzése és növelése is, ami a Társaság cégértékében és a részvényesi értékben is közvetlenül
megmutatkozik.
A Társaságnak az elmúlt időszakban megtett lépéseken kívül is a minél transzparensebb működést kell
megcéloznia, részben a befektetői kapcsolattartás fejlesztésével, részben a kötelezően közzéteendő információk
körén túlmutató intenzív kommunikációs tevékenységgel.
A Társaság Igazgatósága elhatározta, hogy a következő éves rendes közgyűlésig kidolgozza és jóváhagyásra
előterjeszti a Társaság valamennyi leányvállalatát érintő egységes menedzsment-ösztönző rendszert. Az
ösztönző rendszer célja és alapja szintén a részvényesi érték növelése lesz, a juttatások az árbevételi-,
eredmény- és részvényárfolyam célok elérésétől függenek majd.
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A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA
1. Mérleg
A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok 2006. szeptember 30-án: econet.hu Nyrt., az azóta
zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft., GridLogic Kft., Betagrid Kft, Gridtech Kft., Econet
Invest Kft., Magyar Vendor Kft., Sziget.hu Zrt., 2007-ben az említetteken túl az EST Media Group Kft.,
EMERGING MEDIA GROUP Kft., Pesti Est Kft., Fénypont Kft., O-Zone Kft., SANORG Kft., radiocafé Kft. A többi,
tartós befektetésként nyilvántartott társaság mérlegfőösszegét, saját tőkéjét, illetve árbevételét tekintve a
konszolidációs szempontból „nem jelentős” kategóriába kerültek (Artigo Kft., Boomerang Reklám Kft., - amelynek
tevékenysége a 2007 márciusi akvizíciót követően a cégcsoporton belüli O-Zone Kft-be integrálódott be - eMusic
Kft., Exit Point Kft., „EST” Produkció Kft. (a cégnév változása folyamatban Fidelio Sugó Kft-re), Ultraweb Kft.
A gyorsjelentésben szereplő EST Media Group Kft. és leányvállalatainak adatai a megvásárlás időpontjától 2007.
augusztus 6-ig 70%-ban, majd ezt követően 100%-ban, a SANORG Kft. és a radiocafé Kft. adatai pedig a
megvásárlás időpontjától (2007. augusztus 6.) 100%-ban szerepelnek.
A 2006. szeptember 30-i összehasonlító adatokat - figyelemmel arra, hogy 2006-ban a Társaságot negyedéves
jelentési kötelezettség még nem terhelte - a Társaság számviteli nyilvántartásai alapján utólag, a jelen
gyorsjelentés céljára képeztük.
A mérleg és eredménykimutatás időszaki változásának bemutatására hivatott százalékos mutatószám a bázis
időszaktól a tárgyidőszakig terjedő változást mutatja a bázis időszak százalékában, szemben korábbi
gyakorlatunkkal, amikor a százalékos mutatószám a tárgyidőszak értékét mutatta meg a bázis időszak
százalékában.
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1.1
Eszközök

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt.
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)
Megnevezés / E Ft

Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

A
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
V.
B
I.
1.
2.
3.
4.
II.
III.
IV.
V.
C
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
D
I.
II.
III.
IV.

Forgóeszközök
Pénzeszközök
Szabad rendelkezésű pénzeszközök
Elkülönített pénzeszközök
Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok
Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok
Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok
Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok
Követelések
Vevőkövetelések
Váltókövetelések
Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései
Termékre és szolgáltatásra adott előlegek
Letétek, óvadékok
Egyéb követelések
Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege
Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege
Készletek
Késztermékek
Befejezetlen és félkész termékek
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
Alap, segéd és üzemanyagok
Kereskedelmi áruk
Halasztott ráfordítások
Hosszú távú befektetések
Értékpapírbefektetések
Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok
Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések
Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba
Befektetési alapokba történő befektetések
Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök
Hátrasorolt követelések
Tárgyi eszköz befektetések
Ingatlanok, ingók a termelésben
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
Gépek, berendezések, járművek
Nagyértékű szerszámok
Lízingelt eszközök
Biológiai eszközök, természeti erőforrások
Folyamatban lévő beruházások, felújítások
Immateriális javak
Kísérleti fejlesztés értéke
Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)
Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Eszközök összesen

2006.09.30.
1 508 548
129 816
129 816

2007.09.30.
2 079 448
103 049
103 049

változás
38%
-21%
-21%

534 402

700 614

31%

534 402

700 614

31%

843 801
106 498

1 270 217
600 949

51%
464%

319 556
1 500

349 371
43 056

9%
2770%

416 247

276 841

-33%

529

5 568

953%

529

5 568

953%

62 951
58 803

403 523
386 651

541%
558%

58 803

386 651

558%

4 148

16 872

307%

185 056
18 292
125 441

202 223
26 379
128 206

9%
44%
2%

38 058

20 685

-46%

3 265
1 754 988

26 953
4 110 354

726%
134%

92 426
1 135 188
527 374
3 511 543

147 984
1 149 087
2 813 283
6 795 548

60%
1%
433%
94%

A mérlegfőösszeg csaknem kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest. Eszköz oldalon ezt a
forgóeszközök mintegy 40 százalékos növekedése, továbbá a hosszú távú befektetések, illetve az immateriális
javak nagymértékű növekedése idézte elő. Forrás oldalon ez nagyrészt a rövid lejáratú kötelezettségek közel
hatszorosára történő növekedésében, illetve a saját tőke 30 százalékot meghaladó növekedésében testesült
meg, amit kismértékben ellensúlyozott a hosszú lejáratú kötelezettségek kis mértékű csökkenése.
A forgóeszközök állománya mintegy 570 millió forinttal nőtt. Ez elsősorban a cégcsoport bővüléséből eredően a
követelések nagyarányú, illetve a rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok kisebb mértékű növekedésének
köszönhető, amelyet részben ellensúlyozott a pénzeszközök csökkenése.
A pénzeszközök állománya nem jelentősen, mintegy 20 millió forinttal csökkent.
A rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok értéke több mint 30 százalékkal nőtt, melyet
legnagyobbrészt az ezen a soron kimutatásra került High-Tech Kft. befektetésének értéke tett ki.
A követelések mintegy 400 millió forintos növekedése az EST Media Group Kft. cégcsoportjának akvizíciója
miatti megnövekedett cégméretből adódik. Ez megjelenik egyrészt a vevőkövetelések közel 500 millió forintos
növekedésében, a részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követeléseinek, valamint a
termékekre és szolgáltatásokra adott előlegeknek a változásában, mely utóbbi nagyobb részt egy folyamatban
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lévő, kisebb jelentőségű piacszerzési ügyletnek köszönhető. Az előbbi hatásokat részben ellensúlyozta az egyéb
követelések kétharmadára való csökkenése.
A hosszú távú befektetések növekedését nagyrészt a 2007. év első félévében megvásárolt - teljeskörű
konszolidációba be nem vont - Boomerang Reklám Kft. részesedésre fordított összeg tette ki, mely a
befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba soron lett kimutatva.
A hosszú távú követelések között a legnagyobb részt a társaságok székhelyéül szolgáló ingatlan bérletéhez
kapcsolódó kaució képezi.
Az ingatlanok, ingók a termelésben volumene mintegy 10 százalékkal nőtt, összetételében az ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni jogok, valamint a gépek, berendezések, járművek sor értékének részaránya a lízingelt
eszközök részarányának rovására nőtt.
A folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke valamivel több, mint 20 millió forinttal nőtt az előző év
azonos időszakához képest.
Az immateriális javak 130 százalékot meghaladóan nőttek, ez legnagyobb részt az üzleti vagy cégérték soron
kimutatott, az EST Media Group Kft-nél és leányvállalatainál a saját tőkéjükön felül kimutatott nyilvántartási
értékekből adódik. Az üzleti vagy cégérték sor összegének alakulását nem befolyásolta az Externet Kft.
átalakulása Externet Zrt-vé, mivel ezen változás kapcsán a társaság saját tőkéje volumenében nem, csak annak
összetételében változott. Össszességében ezáltal az Externet Zrt. nyilvántartási értéke sem változott.
1.2 Források

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt.
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)
Ssz.

Megnevezés / E Ft
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
G
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
Váltótartozások
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Kapott előlegek, előrefizetések
Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei
Halasztott bevételek
Halasztott adótartozások
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök
Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények
Lízingtartozások
Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Várható jövőbeni kötelezettségek
Saját tőke
Jegyzett tőke
(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken
A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon
Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény
Piaci értékelési különbözetek
Külső tulajdonosok részesedése
Források összesen

2006.09.30.
460 927
224 550

2007.09.30.
2 747 027
662 744

változás
496%
195%

10 794
56 718
6 608
2 539

132 990
20 677
18 761
11 305

1132%
-64%
184%
345%

159 718
139 941
103 669

1 900 550
133 746
93 489

1090%
-4%
-10%

26 733
9 539

17 122
150
22 985

-36%
0%
141%

2 910 675
2 850 000

3 914 775
3 600 000

34%
26%

718 006
-728 443

958 006
-729 372

33%
0%

71 112
3 511 543

86 141
6 795 548

21%
94%

A rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 500%-os mértékben nőttek, összetételük jelentősen megváltozott. A
kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból állománya közel háromszorosára nőtt, melyet a cégcsoport
és ezáltal az árbevétel növekedése okozott. A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök között került kimutatásra a
különböző fejlesztésekhez eszközölt beruházások kapcsán felvett hitelek egy éven belül esedékes része,
valamint a cégcsoportnál kimutatott egyéb rövid lejáratú hitelek. A kapott előlegek, előrefizetések állománya
nagymértékben csökkent, ezen a soron legnagyobb részt az ISP szolgáltatás körében nyújtott úgynevezett prepaid árbevétel elhatárolása került kimutatásra. A részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem
konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei mintegy tizenkétmillió forinttal nőttek, itt kerültek feltüntetésre a
konszolidációs körbe be nem vont társaságoknak a konszolidációs körbe bevont társaságokkal szembeni
követelései. A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek állománya nagymértékben nőtt az előző év azonos
időszakához képest, amelynek egy kisebb részét az EST Media Group Kft. nem apport útján megszerzett
részesedéséért fizetendő ellenértékből még fennálló tartozás, legnagyobb részét pedig a 2007. augusztus 6-i
apporttal történt alaptőke-emelés útján megszerzett eszközök értéke teszi ki, mely utóbbiakat csak az alaptőkeemelés cégbírósági bejegyzését (melyre 2007. október 11-én került sor) követően lehet a saját tőke részeként
kimutatni.
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A saját tőke mintegy 1 milliárd forintos növekedését egyrészt a jegyzett tőke 2007. március 7-i 750 millió forintos
emelése, másrészt a tőkeemelés során a névértéken felüli ázsió részvényeken felül rendelkezésre bocsátott
vagyon soron kimutatott értéke okozta.
2. Eredménykimutatás

Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

+
+/=
+
+
=
=
+/=
+/=
=

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt.
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)
Megnevezés / E Ft
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei
Egyéb bevételek és nyereségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei
Egyéb ráfordítások és veszteségek
Adózás előtti eredmény
Jövedelemadó
Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye
Megszűnő tevékenység eredménye
Jövedelemadó
Megszűnő tevékenység adózott eredménye
Számviteli politika változás kumulált hatása
Jövedelemadó
A számviteli politika változásainak adózott eredménye
Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség
Adózott vállalkozási eredmény
Egyszerű EPS korrekciók nélkül (Ft / db)
- ebből: üzleti eredményre jutó:
- ebből: szokásos vállalkozási tevékenység eredményére jutó:
- ebből: megszűnő tevékenység eredményére jutó:
- ebből: számviteli politika változásainak eredményére jutó:

2006.09.30.

2007.09.30.

változás

1 212 287

2 841 906

134%

1 162 153
82 125
153 987
-185 978
185 248
33 710
7 404
27 852
-2 276
-2 276

2 221 720
375 934
159 482
84 770
7 892
62 294
-8 868
155 606
8 218
3 109
5 109

91%
358%
4%
146%
-96%
85%
-220%
459%
461%
0%
324%

-7 584
5 308
0,1862
-6,5255
-0,0799

1 133
3 976
0,1223
2,6074
0,1571

115%
-25%
-34%
140%
297%

Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbihoz képest 1,6 milliárd forintot meghaladóan nőtt,
amelynek értéke a konszolidációba teljeskörűen bevont társaságok tevékenységéből származó árbevételeit
tartalmazza, amelyből az EST Media Group Kft. és a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatai
tekintetében a megvásárlástól kezdve az időszak végéig (2007. március 7. - 2007. szeptember 30.) mintegy
1.350 millió forint volt.
Ezzel egyidejűleg az anyagjellegű ráfordítások több mint 90 százalékkal, valamint a személyi jellegű
ráfordítások közel 360 százalékkal növekedtek a cégcsoport már fentebb is említett bővülésből adódóan.
Az üzleti tevékenység eredménye az előző év ugyanezen időszakához képest közel 270 millió forinttal javult,
melynek alapvető oka az ISP tevékenység eredményességének növekedése. Emellett a III. - a reklámköltés
szempontjából általában a leggyengébb naptári hónapokat magában foglaló - negyedévet a cégcsoport média
üzletága is nullszaldó körüli üzleti tevékenység eredménnyel zárta, ezzel is megerősítve, hogy a média üzletág a
2006. évi veszteséges működéshez képest újra növekedési pályára állt.
A pozitív pénzügyi eredmény jelentős mértékben elmarad a 2006. év azonos időszakához képest, amelynek oka,
hogy a 2006-ban kimutatott pénzügyi eredményt legnagyobb részt egy egyszeri tétel - a 2005. évben értékesített
EBPP.HU Zrt. részesedés értékesítéséből származó, a pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei soron
kimutatott 180 millió forint - tette ki.
Az egyéb bevételek és nyereségek soron feltüntetett összeg az előző év azonos időszakához hasonlóan
nagyrészt vissza nem térítendő támogatásoknak az erre évre jutó részét tartalmazza. A pénzügyi műveletek
ráfordításai és veszteségei tovább csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb ráfordítások
és veszteségek az előző év azonos időszakához képest mintegy 130 millió forinttal, a cégméret intenzív
növekedésével is összefüggésben nőttek, itt kerültek kimutatásra pl. a helyi adók, késedelmi kamatok, üzleti vagy
cégérték értékcsökkenése, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, ISP tevékenység során a kétes
követelések értékesítéséből származó veszteség stb.).
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A szokásos vállalkozási tevékenység eredményéhez vezető jövedelemadó sor az Externet Kft. Externet Zrt-vé
való átalakulása során fizetett adókat tartalmazza.
Összességében társaságunk 2007. első kilenc havi adózott vállalkozási eredménye 3,976 millió forintos
nyereséget mutat.

A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a
kibocsátó felel.
A gyorsjelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a
Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint
- nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, alaptőke-emelés) a
társaság külön tájékoztatásokat tett közzé.
Tpt. 53.§ (2) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a jelen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat
és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amelyet a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából
jelentőséggel bír.
A társaság 2007. évi III. negyedéves gyorsjelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2007. november 20-tól a
társaság székhelyén (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.) és honlapján (www.econet.hu), valamint a BÉT
honlapján (www.bet.hu).
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Adatlapok

Az adatlapok fejléce (általános)
Társaság neve:
econet.hu Nyrt.
Társaság címe:
1117 Bp., Hauszmann A. u. 3.
Ágazati besorolás
2007.01.01. - 2007.09.30.
Beszámolási
időszak

Telefon
Telefax
E-mail cím
Befektetői kapcsolattartó

371-2100
371-2101
nlesko@econet.hu
Leskó Nóra

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
Igen

Nem

Auditált

X

Konszolidált

X

Számviteli elvek
Egyéb: …………………..

Magyar

X

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok
Név

Törzs/Alaptőke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog

85,3%
100%
100%
100%
100%
100%

85,3%
100%
100%
100%
100%
100%

L
L
L
L
L
L

75%
85,3%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
70%

75%
85,3%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
70%

L
L
L
L
L
L
L
L
L

BETAGRID Kft.
3.000.000
econet.hu Nyrt.
3.600.000.000
econet Invest Kft.
515.000.000
EXTERNET Zrt.
275.900.000
EST Media Group Kft.
506.000.000
EMERGING MEDIA
506.000.000
GROUP Kft.
Fénypont Kft.
3.120.000
GridTech Kft.
3.000.000
GridLogic Kft.
925.000.000
Magyar Vendor Kft.
311.000.000
O-zone Kft.
3.000.000
Pesti Est Kft.
200.000.000
radiocafé
3.000.000
Sanorg Kft.
3.000.000
Sziget.hu Zrt.
20.000.000
1
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3. Mérleg, PK4. Eredménykimutatás
Ld. a mellékletet.
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
Megnevezés

Érték (Ft)

-
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Besorolás

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Tulajdonosi kör megnevezése
econet.hu „A” törzsrészvény

Teljes alaptőke1
Tárgyév elején
Időszak végén
(2007.01.01.)
(2007.09.28.)
tul
szav
tul
szav
db
db
%

%

%

Bevezetett sorozat
Tárgyév elején
Időszak végén
(2007.01.01.)
(2007.09.28.)
tul
szav
tul
szav
db
db

%

%

%

%

%

7840421 13,84 13,84
4980935 27,51 27,51 7840421 13,84 13,84 4980935
Belföldi intézményi/társaság 27,51 27,51
4277000 34,86 34,862 12551594 15,01 15,01 4277000 34,86 34,862 12551594
Külföldi intézményi/társaság 15,01 15,01
6,35
1809151 50,13 50,13 18046423
6,35
6,35 1809151 50,13 50,13 18046423
Belföldi magánszemély 6,35
0,01
1500
1,17
1,17
421048
0,01
0,01
1500
1,17
1,17
421048
Külföldi magánszemély 0,01
0,10
0,10
30342
0,10
0,10
30342
Munkavállalók, vezető
tisztségviselők
Saját tulajdon
Államháztartás részét képező
Tulajdonos
Nemzetközi Fejlesztési
Intézmények
51,02 51,02 14541586
Egyéb 51,02 51,02 14541586
100
100 28500000
100
100 36000000
100
100 28500000
100
100 36000000
ÖSSZESEN
1
– A Társaság 2007. szeptember 28-án bejegyzett alaptőkéje 3.600.000.000,-Ft volt, azonban a Társaság
Igazgatósága által 2007. augusztus 6-án elhatározott alaptőke-emelést a Cégbíróság 2007. október 11-én
bejegyezte, azaz a Társaság bejegyzett alaptőkéje a jelen Tájékoztató készítésének időpontjában 4.271.000.000,Ft.
2
– Ebből 0,83 százalék nem szavazhat, tekintettel arra, hogy a Társaság egyetlen részvényese sem gyakorolhatja
a szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

Az Egyéb soron az időszak elején szereplő jelentős mennyiségű részvény a részvénykönyvbe be nem
jelentkezett, illetve az értékpapír-számlavezetőjük által be nem jelentett részvényeseket öleli fel. Az időszak
végére vonatkozó adatok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján
kerültek elkészítésre, azzal azonban, hogy a részvénykönyv a jövőben nem feltétlenül fogja tükrözni a
megfeleltetés szerinti tulajdonosi struktúrát, mivel a hatályos jogszabályok szerint a részvényesek jogosultak a
részvénykönyvbe való bejegyzésük mellőzését, vagy a részvénykönyvből való törlésüket kérni.
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben:
Január 1.
Társasági szinten
Leányvállalatok

Március 31.
0
0

Június 30.
0
0

Szeptember 30.
0
0

December 31.
0
0

0
0

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra:
Név
Wexner Trading LLC
BALCO Holding B.V.

Nemzetiség 1
K
K

Tevékenység 2

Mennyiség
(db)
7.500.000
4.277.000

T
T

Részesedés
(%) 3
20,83
11,88

Szavazati jog Megjegyzés 5
(%) 3,4
20,00
11,88

Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan:
Név
Wexner Trading LLC
BALCO Holding B.V.

Nemzetiség 1
K
K

Tevékenység 2

Mennyiség
(db)
7.500.000
4.277.000

T
T
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Részesedés
(%) 3
20,83
11,88

Szavazati jog Megjegyzés 5
(%) 3,4
20,00
11,88

Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a gyorsjelentés időpontjában, azaz 2007. november
20-án, a 2007. augusztus 6-án elhatározott és 2007. október 11-én bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott
részvényeket is figyelembe véve:
Név
Wexner Trading LLC
BALCO Holding B.V.

Nemzetiség 1
K
K

Tevékenység 2

Mennyiség
(db)
9.241.000
4.277.000

T
T

Részesedés
(%) 3
21,64
10,01

Szavazati jog Megjegyzés 5
(%) 3,4
20,00
10,01

Magyarázat a táblázatokhoz:
1

Belföldi (B), Külföldi (K)
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság
(T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)
3
Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog
5
Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
2

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten
Csoport szinten

Bázis időszak vége
7
48

Tárgyév eleje
8
47

Tárgyidőszak vége
9
128

TSZ2. Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak
Jelleg1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

IT
Dr. Balázs Csaba
2007.07.23
IT
Bencze György
2007.07.23
IT
Kis Andor
pénzügyi igazgató
2007.07.23
IT
Kővári Zsolt
2007.07.23
IT
Pórffy András
vezérigazgató
2007.07.23
IT
Bányász Péter
2007.07.23
IT
Fenyő György
2007.07.23
FB
Bakos Bálint
vezérigazgató-helyettes
2007.04.27
FB
Belán Gábor
2007.04.27
FB
Forró Zoltán
2007.04.27
FB
Hartmann István
2007.04.27
FB
Szabó Attila
2007.04.27
FB
Dr. Szőke András
2007.04.27
FB
Dr. Takács István
2007.04.27
1
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Megbízás
vége/megszűnése
2012.04.30
2012.04.30
2012.04.30
2012.04.30
2012.04.30
2012.04.30
2012.04.30
2012.04.26
2012.04.26
2012.04.26
2012.04.26
2012.04.26
2012.04.26
2012.04.26

Saját részvény
tulajdon (db)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
2007.11.15

BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás részvény adásvételi előszerződés megkötéséről.

2007.10.17
2007.10.17

BÉT/econet honalp
BÉT/econet honlap

Alapszabály
Soronkívüli tájékoztatás alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzéséről
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2007.10.17
2007.10.17

BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap

2007.09.24
2007.09.18

BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap

2007.09.11
2007.08.27
2007.08.24

BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap

2007.08.21
2007.08.21
2007.08.21
2007.08.06
2007.08.06
2007.08.03

BÉT/econet honlap
Napi Gazdaság
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap

2007.08.01
2007.08.01
2007.07.26

BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap

2007.07.23

BÉT/econet honlap

Alapszabály
Soronkívüli tájékoztatás közgyűlési határozatok cégbírósági
bejegyzéséről
Soronkívüli tájékoztatás akvizíció cégbírósági bejegyzéséről
Soronkívüli tájékoztatás befolyásoló részesedéssel rendelkező személy
befolyásának módosulásáról
Soronkívüli tájékoztatás akvizíció cégbírósági bejegyzéséről
Soronkívüli tájékoztatás leányvállalat értékesítéséről
Soronkívüli tájékoztatás leányvállalat részbeni értékesítéséről üzleti
együttműködés céljára
Hirdetmény tőkeemelés során kibocsátott törzsrészvényeknek a
Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez kapcsolódóan
Összevont Tájékoztató törzsrészvények tőzsdei bevezetéséhez
2007. évi I. féléves gyorsjelentés
Soronkívüli tájékoztatás akvizícióról és tőkeemelésről
Soronkívüli tájékoztatás kibocsátási árról
Soronkívüli tájékoztatás leányvállalat átalakulásának cégbírósági
bejegyzéséről
Soronkívüli tájékoztatás tervezett lépésekről
Közgyűlési jegyzőkönyv
Soronkívüli tájékoztatás az igazgatósági tagok tulajdonában lévő
részvényekről
Közgyűlési határozatokhoz kapcsolódó mellékletek

2007.07.23

BÉT/econet honlap

Közgyűlési határozatok

2007.07.23

BÉT/econet honlap

Tájékoztatás a tulajdonosi struktúráról

2007.07.20

BÉT/econet honlap

2007.07.06
2007.07.04
2007.07.04

BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap

2007.07.02
2007.06.22
2007.06.07

BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás bennfentes személy által a társaság
részvényeivel kapcsolatosan végrehajtott ügyletekről
Közgyűlési előterjesztések
Alapszabály
Soronkívüli tájékoztatás közgyűlési határozatok cégbírósági
bejegyzéséről
Soronkívüli tájékoztatás bennfentes személy részvényeladásáról
Közgyűlési meghívó

2007.05.29

BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás üzleti együttműködésről

2007.05.29

BÉT/econet honlap

2007.05.24

BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás a felügyelő bizottsági tagok tulajdonában lévő
részvényekről
Közgyűlési jegyzőkönyv

BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás az econet.hu Nyrt.-ben befolyásoló
részesedéssel rendelkező személyek befolyásának módosulásáról

2007.05.16

BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás akvizíció cégbírósági bejegyzéséről

2007.05.16

BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzéséről

2007.05.16

BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac

Soronkívüli tájékoztatás a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételi
helyének megváltozásáról

2007.05.16

Soronkívüli tájékoztatás leányvállalat átalakulásáról
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2007.04.27

2007.04.26

BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
BÉT/econet honlap

2007.04.12

BÉT/econet honlap

2007.04.27
2007.04.27
2007.04.27
2007.04.27

2007.04.05

2006. évi összefoglaló jelentés
Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat
2006. évi egyedi beszámoló
2006. évi éves jelentés
Közgyűlési határozatok
Tájékoztatás a tulajdonosi struktúráról
Közgyűlési előterjesztések

BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
2007.03.27 BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
2007.03.19 BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
2007.03.09 BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás leányvállalatban történt törzstőke-emelésről

2007.03.09 BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
2007.03.08 BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás akvizícióról

2007.03.07 BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac
2007.03.07 BÉT/econet honlap

Soronkívüli tájékoztatás akvizícióról és tőkeemelésről

2007.02.14 BÉT/econet honlap
Magyar Tőkepiac

2006. évi gyorsjelentés

Közgyűlési meghívó
Soronkívüli tájékoztatás akvizíció zárásáról
Soronkívüli tájékoztatás bennfentes személy részvény vásárlásáról

Soronkívüli tájékoztatás bennfentes személy részvény vásárlásáról

IT határozatok

Budapest, 2007. november 20.

dr. Balázs Csaba

econet.hu Nyrt.
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