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• Három üzletágba szervezte működését a vállalat
• Kockázati tőkebefektetéssel vagy zártkörű részvénykibocsátással
növelné a fejlesztői kapacitásokat
• Piaci terjeszkedés és akvizíciók szerepelnek a vállalatcsoport
terveiben
A 2015-ben alapított, magyar és nemzetközi piacon egyaránt aktív, digitális
platformfejlesztéssel és fintech megoldások szállításával foglalkozó CyBERG Corp. Nyrt.
az elmúlt évben három stabil üzletágat alakított ki és pozitív EBITDA eredményt ért el.
Erre építve és a piaci igényekre reagálva a Társaság tőkebevonás révén további
kompetenciafejlesztéseket, létszámbővítést és tőkeköltség optimalizálást tervez,
valamint újabb akvizíciós lehetőségeket vizsgál.

A CYBERG lezárta az elmúlt egy évben zajló integrációs folyamatokat, a korábban
megvásárolt szoftverfejlesztő képességeket és kapacitásokat a Társaság beillesztette a
mindennapi működésébe.
ÜZLETÁGAK
Három üzletágat alakított ki a vállalat: AnyUpp e-commerce, gaming és fintech fejlesztési
területek.
• Az AnyUpp egy univerzális kereskedelmi és lojalitásösztönző platform. A
vállalatcsoport saját fejlesztésű alkalmazása jelenleg vendéglátóhelyek számára
kínál felhő alapú mobil rendelési- és fizetési megoldást, illetve későbbiekben
további szektorok felé is nyújt majd e-commerce szolgáltatásokat. A felépített
ügyféladatbázis tiszta és hiteles, így biztosít optimális konverziót partnereknek.
• A fintech üzletág blockchain és mesterséges intelligencia fejlesztéseket végez
a PayCap pénzügyi szolgáltató számára, digitális fejlesztések révén olcsóbbá téve
a pénzügyi szolgáltatásokat.
• A gaming üzletág sok éves játékfejlesztési tapasztalattal dolgozik a világ vezető
cégeinek globális projektjeiben, jellemzően akár több tízmillió elosztott
videojátékrendszereket fejlesztő partnerek számára nyújt magas színvonalú
szoftvermérnöki szolgáltatásokat. Ügyfélköre elsősorban az USA nyugati-parti
játékfejlesztő cégei.
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Az AnyUpp mobil rendelési és fizetési alkalmazás a vállalatcsoport kiemelt üzletága. A
szolgáltatás nyáron debütált a KAJAHU Corvin bemutatóétteremben, és a piacvezető POS
szoftverekkel való integrációt követően még idén több vendéglátóegységben indul el, zajlik
- többek között - a Cafe Frei kávézókban való bevezetés előkészítése. A koronavírus okozta
társadalmi változások miatt tovább nőtt az e-kereskedelem, valamit az gasztronómiai
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vállalkozások vezetői és a fogyasztók is fogékonyabbak lettek a digitális szolgáltatásokra.
Az elmúlt hónapokban a vendéglátásban kialakult munkaerőhiány és bérfeszültség tovább
növelték az AnyUpp iránti piaci keresletet.
TŐKEBEVONÁS ÉS TERJESZKEDÉS
A CYBERG az eddigi eredményekre építve és a momentumot kihasználva a gyors piaci
terjeszkedés érdekében tőkét kíván bevonni két lehetséges forgatókönyv mentén. A
Társaság lehetőséget teremt kockázati tőkebefektetésre egy újonnan létrehozott
projektcégbe (SPV), míg a másik opció esetében a tőzsdei anyavállalatban zártkörű
részvénykibocsátást valósít meg.

„A bevonni kívánt új forrásokból Társaságunk tovább építi az üzletágakat, növeli a fejlesztői
kapacitásokat, folytatja az AnyUpp piaci terjeszkedését és a kapcsolódó, mesterséges
intelligencia alapú fejlesztéseket, optimalizálja a tőkeköltségeket, valamint további
akvizíciókat is finanszírozhat” - mondta el Rózsa Balázs, a CYBERG vezérigazgatója.
A sikeres tőkebevonás, a fejlesztések pozitív eredményei, valamint a megvalósuló akvizíciók
növelhetik a CYBERG részvények likviditását, és megteremthetik a BÉT-en egy esetleges
tőzsdei kategóriaváltás lehetőségét.
--------CyBERG Corp. Nyrt. – A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett innovatív technológiai vállalat. A társaság
az AnyUpp nevű termékével a gasztronómiai- és kereskedelmi szektor digitalizációján keresztül egy
mesterséges intelligencia alapú e-commerce platformot épít, emellett jelentős nemzetközi fintech és
gaming projektekben vesz részt. A vállalat olyan transzparens rendszereket és tiszta adatbázisokat
épít, amelyek igazi közösségekben élő valós felhasználóknak szólnak.

További információ:
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zsofia@blackpage.hu
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