
Társasági esemény tájékoztatóban szereplő  ISO kód
Társasági esemény tájékoztatóban 

szereplő megnevezése
Társasági esemény leírása

DVSE Osztalékfizetés részvényben Részvény osztalékfizetés (meglévő részvények jóváírásával)

BONU Bonusz részvény jóváírása
Az értékpapír tulajdonosok értékpapírt kapnak a kibocsátótól a meglévő 

értékpapírjaik vonatkozásában meghatározott arányban

PINK Nem készpénzben történő kamatfizetés Kamatfizetés készpénztől eltérő formában (pl. áru, szolgáltatás)

DVCA Osztalékfizetés Készpénz osztalékfizetés

SHPR Bónusz osztalékfizetés Osztalékfizetés tőketartalékból

CAPD Részvények után készpénz kifizetés
Az esemény során a kibocsátó készpénzt juttat a részvényeseknek (a 

kibocsátott részvények száma nem változik)

CAPG
Eszközeladásból származó profit utáni készpénz 

kifizetés

Cég eszközeinek eladásából származó profit szétosztása a tulajdonosok 

között (pl. készpénzjóváírás, vagy értékpapírba történő újra befektetés

INTR Kamatfizetés Kamatfizetés

REDM Lejáratfizetés
Értékpapír teljes sorozat lejáratása, és kapcsolódó esedékességeinek 

kifizetése az előre megjelölt lejárati napon

MCAL Lejárat előtti visszahívás/visszavásárlás Értékpapír (pl. certifikátok) lejárat az eredeti lejárati nap előtt 

PRII Kamat és tőkefizetés egyben

PCAL
Lejárat előtti részleges 

visszahívás/visszavásárlás

Értékpapírok részleges visszaváltása az eredeti lejárati dátum előtt a 

forgalomban lévő értékpapírok mennyiségének csökkentésével. 

DECR Értékpapír névértékének csökkentése
Névérték csökkentés. A forgalomban lévő értékpapírok mennyisége 

változatlan marad. 

MEET Évi rendes közgyűlés Évi rendes közgyűlés

XMET Rendkívüli közgyűlés Rendkívüli közgyűlés

MRGR Értékpapírok összeolvadása
Két vagy több kibocsátó fúziója. Az értékpapír csere készpénz mozgással 

is járhat.

SOFF Addicionális részvényjuttatás

Addicionális részvény juttatás az anyacég tulajdonosainak a 

leányvállalatok részvényeinek szétosztásával (pl. demerger, vagyis 

szétválás, a jogelőd cég megszűnése és jogutód cég(ek) létrehozása).

SPLF Értékpapír mennyiségének emelkedése
A forgalomban lévő értékpapír mennyiségének emelkedése a piaci érték 

változása nélkül. A részvény ára és névértéke egyaránt csökken

SPLR Értékpapír mennyiségének csökkenése
A forgalomban lévő értékpapír mennyiségének csökkenése a piaci érték 

változása nélkül. A részvény ára és névértéke egyaránt nő. 

DRIP Osztalékfizetés választható opcióval
Osztalékfizetés, melynek során a tulajdonosok megtarthatják az 

osztalékot, vagy újra-befektethetik addicionális részvény-vásárlás útján



DVOP Osztalékfizetés választható opcióval Osztalékfizetés választható opcióval (készpénz-, vagy részvényosztalék)

RHDI
Értékpapírokhoz kapcsolódó jövőbeni esemény 

jogának gyakorlása

Értékpapírokhoz kapcsolódó köztes jog jóváírása , mely alapján a 

részvényes részt vehet egy jövőbeni eseményben. 

(The distribution of intermediate securities that gives the holder the 

right to take part in a future event.)

EXRI Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok gyakorlása 

Értékpapírokhoz kapcsolódóan, a jóváírt köztes jog alapján a jogok 

gyakorlása - pl. értékpapírjegyzés, kedvezményes értékpapír vásárlás.

(Call or exercise on nil paid securities or intermediate securities resulting 

from an intermediate securities distribution (RHDI). 

This code is used for the second event, when an intermediate securities' 

issue (rights/coupons) is composed of two events, the first event being 

the distribution of intermediate securities.)

RHTS
Köztes értékpapír, vagy jog kibocsátása 

részvételi jog biztosítására

Köztes értékpapír, vagy jog kibocsátása, mely egy választási opciókat 

tartalmazó eseményen való részvétel jogát biztosítja. 

(Offer to holders of a security to subscribe for additional securities via 

the distribution of an intermediate security. Both processes are included 

in the same event.)

BIDS
Visszavásárlási ajánlat a kibocsátó részéről a forgalomban lévő értékpapír 

állomány csökkentése érdekében

TEND Harmadik fél átlatal tett nyilvános vételi ajánlat

LIQU
Felszámolás végrehajtása. A kibocsátó készpénzt vagy valamilyen 

vagyoneszközt juttat a tulajdonosoknak


