
Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és egyes hirdetményeinek 
módosításáról 

 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, 
tőzsdetagság: BÉT Rt., Deutsche Börse AG) közzéteszi, hogy módosította Üzletszabályzatát és 
mellékleteit.  
 
Az Üzletszabályzat módosított rendelkezései 2008. május 15. napján lépnek hatályba azzal, hogy a 
befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó devizával történő saját számlás kereskedéssel kapcsolatos 
tevékenység megkezdésének időpontjáról- amennyiben az 2008. május 15-étől még nem elérhető – a  
Társaság külön közleményt tesz közzé.   
 
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Üzletszabályzat és annak mellékletei a következő főbb 
tárgykörökben módosultak: 

- A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 12654/5/2008. számú határozatával 
engedélyezett tevékenységekről (befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó devizával és 
valutával történő saját számlás kereskedés, befektetési elemzés és pénzügyi elemzés), 
valamint a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerinti tevékenységeknek való 
megfeleltetésről rendelkező határozata alapján a végezhető tevékenységek köre változott 

- A befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó devizával történő saját számlás kereskedés 
mint új tevékenyég végzésének feltételei meghatározásra kerültek az Üzletszabályzatban 
és ehhez kapcsolódóan a Legjobb végrehajtási politikában, valamint a nyomtatványok a 
devizakonverzióval kapcsolatos megbízással kiegészültek  

- A certifikátokra vonatkozó kockázatfeltáró nyilatkozat kibővítésre került.   
 
A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik központi ügyfélszolgálati 
irodánkban  vagy ügynökhálózati egységeinknél. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot, 
mellékleteit és hirdetményeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben 
bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. 
 
Az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzata alapján közzéteszi továbbá, hogy a Társaság 2008. május 
16-i hatállyal módosítja a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményét. A módosítás folytán új befektetési 
jegyek és az ERSTE Bank AG által kibocsátott certifikátok kerültek be a hirdetménybe, egyes 
befektetési jegyek továbbá általános csoportosításnak megfelelően szerepelnek a jövőben a 
hirdetményben. Felhívjuk a figyelmet, hogy megváltoznak az  FHB és Graphisoft részvények 
biztosítéki szorzószámai..  
 
 Az Erste Befektetési Zrt. módosítja továbbá az „Erste Befektetési Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról 
az ügylet előtti tájékoztatás keretében” című hirdetményét. A módosított hirdetmény hatályba 
lépésének napja: 2008. május 15,  azzal, hogy a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó devizával 
történő saját számlás kereskedéssel kapcsolatos tevékenység megkezdésének időpontjáról- 
amennyiben az 2008. május 15-étől még nem elérhető – a  Társaság külön közleményt tesz közzé.  A 
hirdetmény módosítás - a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó devizával történő saját számlás 
kereskedés egyes szabályai mellett - kibővült a Társaság által készített befektetési ajánlásokról és 
befektetési ajánlásnak nem minősülő elemzési anyagokkal kapcsolatos rendelkezésekkel. 
 
A módosított hirdetmények 2008. április 30. napjától elérhetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és 
ügynökhálózatának ügyfélfogadásra nyitva álló irodáiban, valamint internetes oldalán. 
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