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1. A 2018. üzleti év eredményeinek bemutatása
A CyBERG Corp. Nyrt. árbevétele a 2018-es év során további növekedést
mutatott és mintegy 17 százalékkal haladta meg az előző üzleti év
eredményét.
Az adózott eredmény a várakozásoknak megfelelően csökkent, amelynek
okaként a fejlesztési költségek növekedése mellett a tőzsdei bevezetéshez
kapcsolódó költségek említhetőek.
2. a társaság üzletmenetének fejlődése, teljesítményei
A Társaság a 2018-as év sor több jelentős tranzakciót is lebonyolított,
amelyek keretén belül jelentősen átalakult a tulajdonosi valamint a
tőkeszerkezete is.
2018 februárjában a korábbi alapító tulajdonos opciós szerződés keretén
belül visszavásárolta üzletrészét az MFB Invest valamint a Hiventures Zrt-től,
így 100%-os tulajdonosává vált a Cybergastro Zrt-nek.
2018 márciusában sikeres, zártkörű tőkemelés történt az UniCredit Bank
közreműködésével, ahol nagymértékben hazai intézményi befektetők
jegyezték le a Társaság részvényeit.
A zártkörű tőkeemlést követően a Társaság bejelentette, hogy kezdeményezi
részvényei tőzsdei regisztrációját, amelyre korábban a közgyűléstől
felhatalmazást kapott.
Az UniCredit Bank és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével a Társaság
elkészítette a Befektetői Tájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 2018
októberében jóváhagyott. A jóváhagyást követően 2018 októberében
megtörtént a részvények bevezetése a Budapesti Értéktőzsde Xtend
szekciójába. A Társaság elnevezése CyBERG Corp. Nyrt-re változott. A
regisztrációt követően a Társaság ismételten zártkörű de immár tőzsdei
tőkeemelést hajtott végre, melynek eredményeként további hazai, valamint
külföldi intézményi befektetőkkel bővült a tulajdonosi szerkezet. Az 1800 Ft-os
kibocsátási és bevezetési árfolyamon számítva a CyBERG Corp Nyrt. piaci
kapitalizációja meghaladta az 5,3 Mrd forintot.
Fejlesztési eredményként említhető az IT rendszerben történt prototípus
fejlesztés gyakorlati bevezetése. A „Booker” applikáció sikeres teszteket
követően 2018 decemberében elindult.
Jelentős sikernek tekinthető a Region Capital Partners Kft-vel kötött franchise
fejlesztői megállapodás, amely értelmében a Region Capital Partners Kft.
vállalta, hogy négy országban (Ausztria, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország) KAJAHU éttermeket épít a következő évek során.
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3. A vállalkozás pénzügyi, jövedelmi helyzete
A CyBERG Nyrt. pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban
kiegyensúlyozott volt, az év során végrehajtott tőkeemelések megfelelő
lehetőséget biztosítottak a gazdálkodásra kiszámítható formában.
Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása
Megnevezés

Bázisév

Tárgyév

Változás

Befektetett eszközök aránya

66.28 %

44.81 %

-21.47 %

Befektetett eszköz és saját tőke
aránya

95.45 %

193.73 %

98.28 %

Tárgyi eszközök hatékonysága

202.01 %

121.16 %

-80.86 %

Tárgyi eszközök aránya

53.94 %

31.17 %

-22.77 %

Műszaki ber., gépek, járművek
aránya

10.49 %

2.58 %

-7.91 %

Forgó eszközök aránya

33.71 %

53.38 %

19.67 %

Vevők / szállítók aránya

96.72 %

44.64 %

-52.09 %

Tőke ellátottsági mutató

7,985.41 %

Idegen tőke aránya

11,222.78 3,237.37 %
%

18.11 %

0.00 %

-18.11 %

0.55

0.14

-0.40

Likviditási ráta (rövid távú)

144.88 %

425.06 %

280.18 %

Árbevétel arányos üzemi eredmény

-17.01 %

-40.57 %

-23.56 %

Eladósodottsági mutató

Megnevezés

Bázisév

Tárgyév

Változás

Befektetett eszközök aránya

66.28 %

44.81 %

-21.47 %

Befektetett eszköz és saját tőke
aránya

95.45 %

193.73 %

98.28 %

Tárgyi eszközök hatékonysága

202.01 %

121.16 %

-80.86 %

Tárgyi eszközök aránya

53.94 %

31.17 %

-22.77 %

Műszaki ber., gépek, járművek
aránya

10.49 %

2.58 %

-7.91 %

3

Forgó eszközök aránya

33.71 %

53.38 %

19.67 %

Vevők / szállítók aránya

96.72 %

44.64 %

-52.09 %

Tőke ellátottsági mutató

7,985.41 %

Idegen tőke aránya

11,222.78 3,237.37 %
%

18.11 %

0.00 %

-18.11 %

0.55

0.14

-0.40

Likviditási ráta (rövid távú)

144.88 %

425.06 %

280.18 %

Árbevétel arányos üzemi eredmény

-17.01 %

-40.57 %

-23.56 %

Eladósodottsági mutató

Jövedelmezőségi mutatók
Megnevezés

Bázisév

Saját tőke jövedelmezőségének
mutatója

Tárgyév

Változás

-22.02 %

-13.28 %

8.74 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Tőke jövedelmezősége

-22.02 %

-13.28 %

8.74 %

Eszközarányos jövedelmezőség

-34.24 %

-11.53 %

22.72 %

Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke
viszonya

4. a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események
A Társaságnál a fordulónap óta az alábbi fontos események történtek:
-

Tőzsdei kereskedés elindult 2019 januárjában, jelentős másodpiaci
aktivitással,
A Társaság jóváhagyta a Region Capital Partners első külföldi
lokációját, amely az ausztriai Parndorfban található,
A Társaság bevezette a piacra a „Smart Table 2.0” verzióját, amely a
Corvin sétányon található franchise egységében került bemutatásra.

5. várható fejlődés
A KAJAHU koncepció várhatóan tovább bővül a szerződés szerinti
üzletnyitásokkal valamint jó esélyekkkel a nemzetközi értekesítés is új
eredményeket
hozhat
a
Franchise
Growth
&
Develompent
közreműködésének köszönhetően.
A központi iroda építése megetermenti a feltételét a hatékony központi
menedzsment munkájának és ezzel összefüggésben a Társaság
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központosított működése is biztosítottá válik. A központi fejlesztéssel
egyidőben személyzeti bővüléssel is számol a Társaság, amely a CyBERG
Corp fő területeinek fejlesztését és szegmentálást is jelenti egyben.
6. a kutatás és a kísérleti fejlesztés
A vállalkozás a beszámolási időszakban kutatás és kísérleti fejlesztés címén
költséget nem számolt el.

7. telephelyek, fióktelepek bemutatása
A Társaság jelenleg 2 telephellyel rendelkezik. Ezek közül az egyik
Budapesten a Petőfi Sándor utcában található, ahol a beszámoló
időszakában az értékesítés árbevétele szinte teljes mértékben megjelent. A
másik telephely a somogy megyei Ádándon található, ahol a Társaság
logisztikai fejlesztéseket kíván megvalósítani a jövőben.
8. a társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika
A CyBERG Corp. Nyrt 4 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, mely
személyek a menedzsment részét képezték, a további feladatok ellátására
pedig külsős partner által nyújtott szolgáltatást vett igénybe a Társaság.
9. a környezet védelme
A CyBERG Corp Nyrt. –nek sem az előző évben, sem a tárgyévben
környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem
számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes
hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.
10. kockázatkezelési- és a fedezeti ügylet politika
A kockázatkezelési politikára továbbra is jellemző a nap működésről szóló
jelentésrendszer, ami kellő betekintést nyújt a Társaság napi operatív
működésébe. Az elszámolási rendszer összhangban van a CyBERG Corp.
Nyrt. hatályos Pénzkezelési Szabályzatával.
A franchise tevékenységből származó bevételek és a franchise működéssel
kapcsolatos tevekénységek továbbra is a vezérigazgató közvetlen és
kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
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11. Az üzleti jelentésben a tőzsdei kereskedelemmel kapcsolatosan
bemutatandó adatok, információk
A Társaság jegyzett tőkéjének, illetve részvényének bemutatása:
A CyBERG Corp Nyrt. jegyzett tőkéje 298.388.800,- Ft, amiből pénzbeli betét
199.988.800,- Ft. összegű (67,02%), míg a Nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás: 98.400.000,- Ft összegű (34,98%) tőkerészt tesz ki.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alábbiakból áll:
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése:
- Kajasoft Software értéke: 70.000.000,- Ft.
- Kajasoft márkanév értéke: 100.000,- Ft.
- Kaja.hu ábrás védjegy, értéke: 100.000,- Ft.
- Cybergastro szóvédjegy, értéke: 100.000,- Ft.
- Tagi kölcsön, azaz a Társasággal szembeni elismert követelés, mint
vagyoni értékű jog értéke az ázsiós tőkeemelésre tekintettel:
30.000.000 Ft., melyből 21.000.000,- Ft. került a jegyzett tőkébe,
9.000.000,- Ft. a tőketartalékba
- Tagi kölcsön, azaz a Társasággal szembeni elismert követelés, mint
vagyoni értékű jog értéke az ázsiós tőkeemelésre tekintettel:
10.000.000 Ft., melyből 7.000.000,- Ft. került a jegyzett tőkébe, és
3.000.000,- Ft. tőketartalékba,
- Tagi kölcsön, azaz a Társasággal szembeni elismert követelés, mint
vagyoni értékű jog értéke az ázsiós tőkeemelésre tekintettel:
17.441.213,- Ft., melyből 100.000,- Ft. került a jegyzett tőkébe, és
17.341.213,- Ft. tőketartalékba.
A Társaság alaptőkéje 2.983.888 db darab 100,- Ft. névértékű névre szóló
dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A Társaság a
törzsrészvényén kívül egyéb részvényfajtát nem bocsátott ki. A
törzsrészvények szabadon átruházhatók, azok nem esnek semmiféle
átruházási korlátozás alá, a Társaságban a részesedésszerzéshez nem
kapcsolódik korlátozás, továbbá ilyen korlátozást vagy a szavazati jogok
átruházásának korlátozását előíró részvényesek közötti megállapodásról
nincs tudomása a Társaságnak.
A Társaságnál az alábbi befektetők rendelkeznek jelentős közvetlen vagy
közvetett részesedéssel:
-

Inverse Capital Partners Kft. („Főrészvényes1”) (székhely: 2096 Üröm,
Róka köz 3.)
Inbetwien Capital Kft. („Főrészvényes2”) (székhely: 2890 Tata,
Platános tér 4.)

A Társaságnál egyelőre nincs munkavállalói részvényesi rendszer.
A vezető tisztségviselők (Igazgatóság és Audit Bizottság tagjai)
megválasztása, visszahvíása és a felmentvények megadása a Közgyűlés
kizárólagos határkörébe tartozik.
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Az Alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a
cégnév, székhely, illetve telephely vagy fióktelep és – a főtevékenységet
leszámítva – a tevékenységi körök módosítását, melyre az Igazgatótanács is
jogosult.
A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke
felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb
összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság
alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves
időtartam alatt összesen felemelheti.
A Táraságnál a vezető tisztségviselők (Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági
tagok) az adott testületek útján gyakorolják jogaikat. A Társaság
részvényeinek
kibocsátására,
illetve
elidegenítésére
vonatkozó
határozathozatalra az Igazgatótanács a Közgyűlés által a fentiek szerint adott
felhatalmazás keretei között jogosult.
A Társaságnál az üzleti évben nem került sor olyan megállapodás
megkötésére, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó
irányításában bekövetkezett változás miatt lépett hatályba, módosult vagy
szűnt meg.
A Társaságnák nem jött létre olyan a Társaság és vezető tisztségviselője,
illetve munkavállalója közötti megállapodásra, amely kártalanítást ír elő arra
az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond,
ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen
megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg

12. Vállalatirányítási Nyilatkozat
A Társaság a honlapján (https://cybergcorp.com/) és egyéb kötelezően előírt
közzétételi helyeken a közzéteszi a Felelős Vállalatirányátsi Jelentését,
amelyben tájékoztatja a befektetőket arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt.
álal közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásoknak mennyiben felel meg,
illetve amennyiben nem, annak mi az oka.
A Felelős Társaságirányítási Ajánlásoktól való eltérés esetei a következőek:
-

-

-

A Társaság a távollévő és megjelent részvényesek részére a
joggyakorlásra, valamint a Közgyűlés lebonyolítására vonatkozóan
nem tesz közzé a honlapján információt, illetve dokumentumokat,
minden vonatkozó információt az Alapszabály tartalmazza.
A Társaság a honlapján nem tesz közzé információt arra vonatkozóan,
hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági
eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt
a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági
eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel. Ezeket az
infomrációkat az Alapszabály tartalmazza.
A Társaság korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre
értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki, azzal, hogy egy
részvényesnek csak egy képviselője lehet.
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-

-

-

-

-

-

Tekintve, hogy a Társaságnál felügyelőbizottság nem működik (annak
feladatait az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács
látja el), így a Társaság nem tud eleget tenni a Felelős
Társaságirányítási Ajánlásokban a felügyelőbizottságra vonatkozó
ajánlásoknak.
Tekintve, hogy a Társaság csak 2018. október 19. napja óta működik
nyilvános részvénytársaságként, továbbá részvényeinek a BÉT Xtend
piacán való kereskedése csak 2019. januárjában indult meg, ezért a
közgyűlések lebonyolításával, valamint a közgyűlésekkel kapcsolatban
gyakorolt részvényesi jogokra vonatkozó ajánlásoknak még nem tudott
megfelelni.
A Társaság a menedzsment, illetve a munkavállalók munkájának
értékelésére és javadalmazására vonatkozóan irányelveket és
szabályokat, illetve javadalmazási politikát még nem dolgozott ki (a
Munkavállalói Résztulajdonosi Program kialakítása folyamatban van),
javadalmazási nyilatkozatot nem tett közzé, továbbá a menedzsment
teljesítményének ellenőrzése, továbbá a javadalmazása nem az
Igazgatótanács, hanem a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az
Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai e minőségükben
díjazásban nem részesülnek a Társaságnál.
A Társaság rendelkezik közzétételi szabályzattal, azonban az nem tér
ki maradéktalanul az Ajánlások 1.6.2. pontjában felsorolt információk
kezelésére.
Tekintve, hogy a Társaság a nyilvános részvénytársaságkénti
működését a közelmúltban kezdte meg, eddig nem került sor a
nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának felülvizsgálatára.
Tekintve, hogy a BÉT Xtend Üzletszabályzata értelmében nem
kötelező társasági eseménynaptár elkészítése és annak közzététele,
így a Társaság ez nem teljesítette.
A Társaság a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel
kapcsolatos irányelveit, illetve a vezető tisztségviselők, menedzsment
tagjainak szakmai önéletrajzát csak a tájékoztatójában tette közzé.
Tekintve, hogy a Társaság vezető tisztségviselői csak 2018. október
19. napjától töltik be megbízatásukat, továbbá személyükban azóta
változás nem következett be, így eddig nem került sor a munkájuk
értékelésének, illetve a változások közzétételére, továbbá
függetlenségük megerősítését még nem kérték.
A Társaság jelenleg nem rendelkezik kockázatkezelési irányelvekkel
és belső kontroll rendszerrel, illetve belső ellenőrzési funkcióval vagy
megfelelőség biztosítási funkcióval tekintettel arra, hogy jelenleg
alakítja ki az ezeket tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Társaság rendelkezik a Bennfentes kereskedelemre és
piacbefolyásolásra vonatkozó szabályzattal, amely közzétételre még
nem került sor.
A Társaság a vezető tisztségviselők és a menedzsment tagjainak a
Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, valamint bármely
harmadik féllel való kapcsolatát csak a tájékoztatójában tette közzé.
A Társaság Igazgatótanácsi tagjainak díjazására vonatkozó elvek nem
kerültek nyilvánosságra hozatalra, tekintve, hogy a tagok – ezen
tisztségükre tekintettel – nem részesülnek díjazásban.
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-

-

-

A Társaság az Igazgatótanács föggetlenségével kapcsolatos
irányelveit még nem dolgozta ki.
A testületi és menedzsment tagokkal kötött ügyletek jóváhagyása
azonos módon történt mint a Társaság által kötött egyéb ügyleteké.
Tekintve, hogy a Társaság 2018. október 19. működik nyilvános
működő részvénytársaságként, a Társaság részvényeivel a BÉT-en
való kereskedés 2019. január hónapban indult meg, az idő rövidségére
tekintettel a kockázatkezelési eljárások hatékonyságának értékelésére
nem került sor.
Tekintve, hogy a Társaság legutóbbi éves beszámolója elfogadásakor
még kis számú részvényessel rendelkező zártkörűen működő
részvénytársaság volt, ezért a beszámoló nem tartalmaz összefoglalót
a részvényesek számára.
Tekintve, hogy az Xtend piacon ez nem kötelező, a Társaság a
tájékoztatásait angol nyelven nem tette közzé.
Tekintve, hogy az Xtend piacon ez nem kötelező, a Társaság
működéséről, valamint pénzügyi és vagyoni helyzetéről nem tett közzé
befektetői tájékoztatást.
Tekintve, hogy a Társaság kis számú külső szolgáltatót vesz igénybe,
nem rendelkezik tanácsadó, illetve kiszervezés igénybevétele esetén
alkalmazandó eljárásokkal.

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, ezzel együtt belső
ellenőrzési és kokcázatkezelési rendszere jelenleg kiakítás alatt van.
A Társaságnál az alábbi befektetők rendelkeznek jelentős közvetlen vagy
közvetett részesedéssel:
-

Inverse Capital Partners Kft. („Főrészvényes1”) (székhely: 2096 Üröm,
Róka köz 3.)
Inbetwien Capital Kft. („Főrészvényes2”) (székhely: 2890 Tata,
Platános tér 4.)

A Társaságnál kizárólag törzsrészvény került kibocsátásra, nincs különleges
irányítási jogokat megtestesítő részvény vagy a szavazati jogokat bármilyen
módon korlátozó rendelkezés az Alapszabályban.
A vezető tisztségviselők (Igazgatóság és Audit Bizottság tagjai)
megválasztása, visszahvíása és a felmentvények megadása a Közgyűlés
kizárólagos határkörébe tartozik.
Az Alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
kivéve a cégnév, székhely, illetve telephely vagy fióktelep és – a
főtevékenységet leszámítva – a tevékenységi körök módosítását, melyre az
Igazgatótanács jogosult.
A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke
felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb
összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság
alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves
időtartam alatt összesen felemelheti.
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A Táraságnál a vezető tisztségviselők (Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági
tagok) az adott testületek útján gyakorolják jogaikat. A Társaság
részvényeinek
kibocsátására,
illetve
elidegenítésére
vonatkozó
határozathozatalra az Igazgatótanács a Közgyűlés által a fentiek szerint adott
felhatalmazás keretei között jogosult.
A Társaságnál működő legfőbb irányító (vezető) szerv, az ügyvezető szerv és
a felügyelő testület, valamint ezek bizottságainak összetétele és működése:
A Társaságnál a legfőbb szerv a Közgyűlés, az ügyvezetést és a
felügyelőbizottság feladatait az egységes irányítási rendszert megvalósító
Igazgatótanács látja el. A Közgyűlést és az Igazgatótanácsot az Audit
Bizottság segíti munkájában, egyéb bizottság nem működik a Társaságnál.
A Közgyűlés a Társaság részvényeseinek összességéből áll, azon
meghívottként részt vesznek az Igazgatótanács tagjai, az Audit Bizottság
tagjai, a Táraság könyvvizsgálója, a BÉT képviselője és az Xtend Piac szerinti
kijelölt tanácsadója. Legalább évente egyszer tartja meg rendes üléseit, úgy,
hogy minden év április 30. napjáig kerül összehívásra az Igazgatótanács által.
Rendkívüli Közgyűlés összehívására az Alapszabályban és a Ptk-ban
meghatározott esetekben kerül sor.
A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni,
amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és
lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok
számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében
bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Közgyűlésről a Ptk. szerinti
tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az egységes irányítási rendszert megvalósító, testületként eljáró ügyvezető
szerv az Igazgatótanács, ami legalább öt, legfeljebb kilenc (jelenleg hét)
személyből áll, ezek közül a nem független tagok Rózsa Balázs, Szabó Erik
Zoltán és Thierry Rousset, a független tagok Tibor Dávid, Szőnyi András
János, Késmárki László és Balogh Róbert. Az Igazgatótanács tagjai közül
elnököt választ. Üléseit az elnök hívja össze, az összehívásra való felhívásra
az ok és cél megjelölése mellett erre bármelyik tag jogosult, annak
megtagadása esetén pedig a tagok közvetlenül is összehívhatják a testületet.
Ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseiről jegyzőköynv készül.
Ügyrendjét maga állapítja meg.
A Közgyűlést és az Igazgatótanácsot a számvitellel kapcsolatos, az
Alapszabályban meghatározott kérdésekben a legalább három (jelenleg négy)
tagú Audit Bizottság támogatja. Tagjait a Közgyűlés választja az
Igazgatótanács tagjai közül, úgy, hogy legalább egy tag számviteli és/vagy
könyvvizsgálói szakképzettséggel rendelkezik. A tagok jelenleg: Andrew John
Szonyi, Tibor Dávid, Késmárki László és Balogh Róbert. Az Audit Bizottság
működésére az Igazgatótanácsra vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni. Az Audit Bizottság saját elnököt választ tagjai közül és
határozatképességéhez elegendő a tagok egyszerű többsége.
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A Társaságnál annak ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületeire
vonatkozóan sokszínűségi politika egyelőre nincs alkalmazásban, kialakítás
alatt van.

Budapest, 2019 03. 19.
Rózsa Balázs
Vezérigazgató
CyBERG Corp. Nyrt.
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