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A BITGAP
megvásárlásával
jövőre jelentősen
növekednek a
CYBERG bevételei
Budapest, 2019. december 23.
A BITGAP szoftverfejlesztő cég akvizíciójával új bevételi csatornát, amerikai
kapcsolatrendszert, valamint jelentős mérnöki kapacitást is vásárolt a
CYBERG. A tranzakcióval olyan új finanszírozási lehetőségek is megnyílnak a
társaság számára, mint a vállalati kötvény vagy bankhitel.
A CyBERG Corp. Nyrt. 2019. december 20-án cégakvizíciós szerződést kötött a BITGAP
Informatikai és Szolgáltató Kft-vel. Amennyiben a tranzakciót jóváhagyja a vállalat 2020.
január 20-i rendkívüli közgyűlése, úgy a CYBERG számottevő technológiai szakértelem
mellett egyúttal új árbevételi lábbal, pénzforgalommal és szignifikáns profittömeggel is
gazdagodik. A vállalat jövedelmezősége így jelentősen javulhat a következő évben.
„Fontos mérföldkőhöz érkeztünk.” – mondta Rózsa Balázs, a társaság elnökvezérigazgatója. „A CYBERG-et az első pillanattól kezdve egy technológiai vállalatnak
építettük, ami sokkal inkább a globális digitális világ szereplőivel, mint a hazai
éttermekkel versenyez. A mostani akvizícióval a mérnöki kapacitáson túl szilícium völgyi
kapcsolatrendszert, valamint a világ legmodernebb fejlesztői környezeteihez, és azokhoz
értő programozói közösségekhez való hozzáférést is vásároltunk.” – tette hozzá a
vezérigazgató.
„Szoftverfejlesztő csapatunk az elmúlt években többnyire blokklánc- és felhőtechnológiára épülő fintech megoldásokon dolgozott, valamint játékelemekkel,
mesterséges intelligenciával és gépi tanulással kiegészített, magas konverziót biztosító
digitális értékesítési rendszereket épített. Továbbra is futtatunk ügyfélprojekteket, de az
amerikai piacon megszerezett tapasztalatainkat a CYBERG szoftvermegoldásainak
tervezése és fejlesztése érdekében is kamatoztatni kívánjuk a jövőben.” - mondta Kiss
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Konrád, a BITGAP alapítója, aki a tervek szerint csatlakozik a CYBERG
Igazgatótanácsához.
A BITGAP jelenleg egy a PayPal-hoz hasonló globális fizetési rendszert fejleszt a PayCap
Zrt-vel. Korábban dolgozott az oregoni a First Foundry-nak, a Las Vegas-i székhelyű
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GarageGames-nek, a kaliforniai videójáték készítő Disney Interactive-nak, és részt vett a
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Beyond Games legutóbbi játékfejlesztésében (Battle Strike Force), aminek főhőse
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Sylvester Stallone karaktere volt. A BITGAP a kanadai Packt Publishing megbízásából
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lektorként is tevékenykedett angol nyelvű szakkönyvekhez, jelenleg is aktív felkérése
van nagy méretű elosztott rendszerek tervezésével kapcsolatos szakmai publikációkra.
A januári közgyűlésen - a napirendi pontok szerint - döntés születhet arról is, hogy az
Igazgatótanács zártkörű kötvénykibocsátásra kap felhatalmazást. Ha a közgyűlés pozitív
döntését követően a BITGAP a CYBERG tulajdonába kerül, azzal a cégcsoport
hitelképessé válik, és - a részvénykibocsátás mellett - további alternatív finanszírozási
lehetőségekhez jut.

CyBERG Corp. Nyrt. - A 2015-ben alapított CyBERG Corp. Nyrt. a KAJAHU
rendszergasztronómiai franchise, valamint az ott működő digitális platform tulajdonosa
és fejlesztője. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett technológiai vállalat nagy forgalmú,
gyakori tranzakciókat bonyolító fizikai értékesítési pontok számára fejlesztett ki egy
forradalmian új üzleti stratégiát. Az azonnali jutalmazásra épülő, akár ingyenes étkezést
biztosító 3F (Food For Free) modell a digitális bevételek révén új alapokra helyezi a
franchise hálózatok működését a világban.
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