HIRDETMÉNY
A CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1
(székhely: 2096 Üröm, Róka köz 3., cégjegyzékszám: 13-10-041461; továbbiakban: „Kibocsátó”) a
2018.05.23-án megtartott közgyűlésén döntött
(i) a működési formájának megváltoztatásáról, zárt körűen működő részvénytársaságról nyilvánosan
működő részvénytársaságra, a Ctv. 52. § szerinti eljárásrendben,
(ii) az által korábban zárt körben kibocsátásra került, 2.813.000 darab, 100,- Ft névértékű, „A”
sorozatú, HU0000160122 ISIN azonosítójú törzsrészvényeinek regisztrációjáról a Budapesti
Értéktőzsde Xtend Piacán.
A Kibocsátó a működési formájának megváltoztatására irányuló változásbejegyzési kérelmét a
törzsrészvények Xtend piacra vonatkozó regisztráció előtt, benyújtotta az illetékes Cégbíróság számára. A
cégbíróság a változást 2018.07.31. napján jegyezte be a cégjegyzékbe, azonban – a Kibocsátó
törzsrészvényeinek az Xtend piacra való regisztrációig – a változás időpontját (hatályát) nem tüntette fel. A
bejegyzett adatokat a jelen Hirdetmény kiállításának napján a Kibocsátó cégkivonata nem tartalmazza,
azonban a cégmásolatban feltüntetésre kerülnek.
A Kibocsátó a törzsrészvények regisztrációját követően haladéktalanul intézkedik a működési
formaváltáshoz kapcsolódó cégbírósági eljárás lebonyolítása érdekében. A cégbírósági eljárás
eredményeképpen a Kibocsátó működési formájaként már a cégkivonatban is a nyilvánosan működő
részvénytársaság kerül feltüntetésre. A működési formaváltás esetén a változás időpontja megegyezik az
Xtend regisztráció napjával.
A Kibocsátó a cégbírósági eljárás lezárását követően, az Xtend piac irányadó szabályai szerint
kezdeményezi a törzsrészvények kereskedésének megkezdését az Xtend piacon.
Az Xtend piacon való regisztráció során nem kerül sor új részvények nyilvános kibocsátására (nyilvános
tőkebevonásra). A Kibocsátó tudomása szerint az Xtend piacon való regisztrációval egyidejűleg a
Kibocsátó meglévő részvényesei nem kívánnak a Tpt. szerinti nyilvános értékesítésre vonatkozó ajánlatot
tenni a törzsrészvényekre, így azok vonatkozásában nem kívánnak eladási megbízást adni.
Ennek megfelelően a törzsrészvények Xtend piacra való regisztrációja technikai jellegű.
A törzsrészvényeknek az Xtend Piacon való regisztrációja a Tpt. szerint nyilvános forgalomba hozatalnak
minősül – függetlenül attól, hogy nyilvános tőkebevonásra, illetve a törzsrészvények nyilvános értékesítésre
való felajánlására nem kerül sor –, amelyhez a Tpt. 21. § szerinti Tájékoztató elkészítése szükséges.
A Tájékoztató és a jelen Hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2018.10.16. napján kelt, HKE-III-467/2018. számú határozatával engedélyezte.
A Tájékoztató (és esetleges kiegészítései), a jelen Hirdetmény, valamint a Kibocsátónak a
törzsrészvényekkel kapcsolatos tájékoztatásai a Kibocsátó honlapján (www.cybergcorp.com), az MNB által
működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a BÉT (www.bet.hu) honlapján kerülnek
közzétételre, illetve munkanapokon, munkaidőben papíralapon is igényelhetők a Kibocsátó székhelyén
(2096 Üröm, Róka köz 3.).
Budapest, 2018. október 16.
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Jelen Hirdetmény kiadásának napján a Kibocsátó Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság néven, még zártkörűen működő részvénytársaságkánt működött. A működési forma váltásra a
Részvények Xtend regisztrációjával kerül sor.

