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2020-ban a Társaság lezárta a BITGAP Kft. felvásárlását, folytatta technológiai irányú
fejlesztéseit, bejelentette az AnyUpp digitális platformja elindulását, stratégiai
együttműködéseket kötött, valamint a Covid-19 járvánnyal összefüggésben
ideiglenesen felfüggesztette a KAJAHU frontend egységek működését. A CYBERG
idén először konszolidált üzleti beszámolót készített és terjeszt az április 30-i
közgyűlés elé elfogadásra, amely alapján az összes nettó bevétele 439.266 (ezer) Ft
volt, míg üzemi eredménye elérte a 20.889 (ezer) Ft nyereséget, adózott eredménye
pedig -3.213 (ezer) Ft veszteséget mutatott.
Jelentős stratégiai lépéseket eszközölt a CYBERG a világjárvány által sújtott 2020. évben. A
tevékenység fókusza az AnyUpp platform fejlesztésére és a technológiai szolgáltatások
értékesítésére helyeződött át. A Társaság kizárólagos tulajdonosává vált a BITGAP Kft.
szoftverfejlesztő vállalatnak, továbbfejlesztette és piacra dobta éttermi rendelési-fizetési
rendszerét, valamint a Bitgap ügyfélköre számára fintech, gaming és mesterséges intelligencia
fókuszú projekteket bonyolított.
A Vállalat idén először konszolidált üzleti beszámolót készített, amelyet a 2020. április 30-án
tartandó közgyűlés elé terjesztett. A közgyűlés hatáskörében az igazgatótanács dönt a vészhelyzeti
intézkedéseknek megfelelően. A CyBERG Corp. Nyrt. konszolidált, összes nettó bevétele 439.266
(ezer) Ft volt, míg üzemi eredménye elérte a 20.889 (ezer) Ft nyereséget, adózott eredménye pedig
-3.213 (ezer) Ft veszteséget mutatott. A Társaság feltárt és a számviteli szabályoknak megfelelően
kezelt egy korábbi könyvelési hibát, amely 29,5 (ezer) Ft-os negatív hatással volt a korábbi időszak
eredményére.
Bővült a CYBERG stratégiai befektetői köre és igazgatótanácsa is. Nyúl Sándor (Gránit Bank FB
elnök) és Christopher Mattheisen (Microsoft Magyarország ügyvezető) kisebbségi befektetőként
jelentek meg a vállalatban, míg Kiss Konrád (a BITGAP Kft. korábbi tulajdonosa) 5% feletti
részedéssel rendelkező tulajdonos lett. Csatlakozott az igazgatótanácshoz Dr. Révainé Dr. Földes
Andrea Márta (MFB Invest), és tanácsadóként segíti az izgatótanács munkáját Szalay-Berzeviczy
Attila (a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke).
A CYBERG részvény tőzsdei likviditása növekedést mutatott a 2019-es évhez képest, közel 70%kal több kötés született a tavalyi év során. Összesen több mint 550.000 db papír cserélt gazdát
több mint 680 millió Ft értékben. Az OTP Alapkezelő 6.8%-ra növelte részesedését a
Társaságban.
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