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Új innovatív digitális fizetési
rendszer piaci bevezetése
Háromoldalú stratégiai együttműködésről írta alá szándéknyilatkozatot a CYBERG az
új digitális fizetési rendszer bevezetését tervező PayCap Zrt-vel, és a technológiai
fejlesztésért felelős - egyébként a CYBERG által felvásárlás alatt álló – Bitgap Kft-vel.
A közös nyilatkozat a három cég stratégiai együttműködésének területeit azonosítja és közös
fejlesztési, értékesítési, kapcsolatépítési lehetőségeket határoz meg.
A CYBERG és a Bitgap közösen vállalja, hogy a továbbiakban is biztosít szoftvermérnöki
erőforrásokat a PayCap fejlesztéséhez, támogatja a PayCap piacra jutását, és nemzetközi
tőkepiaci aktivitásait.
A PayCap integrálja digitális fizetési rendszerét a CYBERG 3F modelljéhez, és „profit-sharing”
alapú üzleti megállapodást köt a CYBERG-gel.
CYBERG – A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett CyBERG Corp. Nyrt a 3F (food for free) digitális
közösségi ösztönző és értékesítő platform fejlesztője. Az általa létrehozott, valós fizikai pontokra
épülő infrastruktúra, a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító,
digitális ügyféladatbázist (clean data) eredményez. A fizikai-digitális hibrid model a vállalat saját
rendszergasztronómiai egységein (KAJAHU éttermek), és harmadik fél tulajdonában álló
nemzetközi franchise láncokon keresztül épül fel.
PayCap - A magyar pénzügyi piacon többtízéves tapasztalattal rendelkező alapítók által
létrehozott PayCap Zrt. egy olyan új digitális fizetési rendszer globális piacra történő bevezetését
tervezi, amely – összehasonlítva más fintech szektorban ma versenyző nemzetközi szereplőkkel számos innovatív megoldást és szolgáltatást kínál. A 2 éve fejlesztés alatt álló termék végső
tesztelést és a hatósági engedélyeztetést követően, rövidesen megjelenik a piacon.
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Bitgap – A Bitgap Kft. szoftvermérnöki csapata blokklánc- és felhőtechnológiára épülő

fintech megoldásokon dolgozik, valamint játékelemekkel, mesterséges intelligenciával és
gépi tanulással kiegészített, magas konverziót biztosító digitális értékesítési rendszereket
épít. A cég egyik legfontosabb ügyfele a digitális fizetési megoldást fejlesztő PayCap. A
vállalatot felvásárolta a CyBERG Corp. Nyrt, a tranzakció zárása folyamatban van.
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