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Általános indokolás General explanation 

A Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált 

beszámolóinak elfogadását követően a 

Társaság könyvvizsgálója jelezte, hogy a 

Társaság 2020. évi konszolidált 

beszámolójában számszaki, valamint 

formai hibát észlelt, amelynek 

következtében az eszközök és a források 

azonos összeggel csökkennek, de a saját 

tőkét és az adózott eredményt nem érintik 

a hibák. A beazonosított hiba számszaki 

jellegű, amely a mérlegsorok hibás 

összesítéséből eredt (a „követelések” és a 

„rövid lejáratú kötelezettségek” 

mérlegcsoportjában a mérlegsorok 

összesített értéke nem volt 

konzisztenciában a mérlegcsoport 

értékével), az a Társaság 2020. évi 

konszolidált eredményét nem 

befolyásolja.  

After the acceptance of the annual 

individual and consolidated accounts of 

the Company for the year 2020, the 

Company’s auditor noticed that there are 

some miscalculation and clerical errors in 

the annual consolidated accounts of the 

Company, as a result of which the assets 

and the liabilities decrease with the same 

amount, but the failure does not concern 

the amount of the equity or the after-tax 

profit. The identified error is of a 

numerical nature, which resulted from the 

incorrect aggregation of balance sheet 

lines (the aggregate value of balance sheet 

items in the balance sheet group 

“receivables” and “current liabilities” was 

not consistent with the value of the 

balance sheet group), it does not affect the 

Company's consolidated result for the 

year 2020. 

Ennek megfelelően a könyvvizsgáló 

korrigálta a hibát és elkészült a Társaság 

2020. évre vonatkozó, új konszolidált 

beszámolója 2021. július 5. dátummal, 

valamint az ahhoz kapcsolódó 

könyvvizsgálói jelentést illetőleg a 

Társaság 2021. július 5. dátummal 

elkészítette a 2020. évi konszolidált üzleti 

jelentését.  

Therefore, the auditor has corrected the 

error, and the Company’s new 2020 

annual consolidated accounts dated July 5, 

2021, and the auditor’s report related to 

that have been prepared, and the 

Company has prepared the consolidated 

business report for the year 2020, dated 

July 5, 2021. 

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § 

(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján a 

Társaságnak a szavazatok legalább 1%-

ával rendelkező részvényese(i) 

kezdeményezhetik az ügyvezetésnél a 

közgyűlés összehívását a Társaság 

ügyvezetése által a beszámoló 

elfogadásáról szóló, 2021. június 1. napját 

According to Sections 9 (4) and (6) of 

Government Decree No. 502/2020. (XI. 

16.), shareholders holding at least 1% of 

the votes are entitled to initiate the 

convening of the general meeting for the 

subsequent approval of the resolutions 

adopted by the management of the 
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megelőzően hozott határozatok utólagos 

jóváhagyása céljából. 

Company before June 1, 2021, on the 

approval of the accounts. 

A fenti jogszabály alapján a RAPID MEDIA 

Tanácsadó és Szolgáltató Bt. részvényes 

kezdeményezte a közgyűlés összehívását. 

The shareholder RAPID MEDIA Tanácsadó 

és Szolgáltató Bt. initiated calling the 

general meeting based on the above rule. 

A jelen közgyűlési előterjesztések – a 

vonatkozó részvényesi kezdeményezés 

alapján – az Igazgatótanács által közgyűlési 

hatáskörben meghozott határozatok 

korrigálását és az egyéb szükségessé vált 

közgyűlési határozatok meghozatalát 

célozzák. 

Based on the relevant shareholder’s 

initiative, these proposals to the general 

meeting aim to adjust the resolutions of 

the Board of Directors adopted in the 

competence of the general meeting and 

the adoption of other necessary general 

meeting resolutions. 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

1. napirendi pont: Döntés az 

Igazgatótanács által közgyűlési 

hatáskörben meghozott 1/2021. (04.30.) 

számú IT határozat jóvá nem 

hagyásáról 

Agenda No. 1: Decision on the non-

approval of Resolution No. 1/2021. (04. 

30.) IT of the Board of Directors made in 

the competence of the general meeting  

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

ne hagyja jóvá az igazgatótanács 1/2021. 

(04. 30.) számú IT határozatát.  

The Board of Directors requests the 

general meeting not to approve 

Resolution No. 1/2021. (04. 30.) IT of the 

Board of Directors. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése az 

Igazgatótanács által 2021. április 30. 

napján (közgyűlési hatáskörben) 

meghozott 1/2021. (IV. 30.) határozatát 

nem hagyja jóvá. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. does not approve Resolution No. 

1/2021. (IV. 30.) adopted by the Board of 

Directors (made in the competence of the 

general meeting) no April 30, 2021. 

 

  

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 

2021. április 21. napján kelt 2020. évi 

egyedi üzleti jelentésének, valamint 

2021. július 5. napján kelt 2020. évi 

konszolidált üzleti jelentésének 

jóváhagyásáról 

Agenda No. 2: Decision on the approval 

of the 2020 annual individual business 

report of the Company dated April 21, 

2021, and of the 2020 annual 

consolidated business report dated July 

5, 2021 

Az 1. napirendi pontnál meghozandó 

közgyűlési határozatra tekintettel a 

közgyűlésnek kell jóváhagynia a javított 

2020. évi egyedi és konszolidált üzleti 

jelentéseket. 

Due to the general meeting resolution to 

be adopted in relation to Agenda item #1, 

the general meeting has to adopt a 

resolution on the approval of the adjusted 

2020 annual individual and consolidated 

business reports. 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön a Társaság 2021. április 21. 

napján kelt 2020 egyedi üzleti 

jelentésének, valamint a 2021. július 5. 

napján kelt javított 2020. évi konszolidált 

üzleti jelentésének jóváhagyásáról. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the approval 

of the 2020 individual business report of 

the Company dated April 21, 2021, and the 

adjusted 2020 consolidated business 

report of the Company dated July 5, 2021. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése 

jóváhagyja a Társaság 2021. április 21. 

napján kelt 2020. évi egyedi üzleti 

jelentését, valamint a Társaság 2021. július 

5. napján kelt, 2020. évi konszolidált üzleti 

jelentését. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. approves the 2020 individual 

business report of the Company dated 

April 21, 2021, and the 2020 consolidated 

business report of the Company dated July 

5, 2021. 

 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

3. napirendi pont: Döntés az 

Igazgatótanácsnak közgyűlési 

hatáskörben hozott 2/2021. (04. 30.) 

számú határozatának jóvá nem 

hagyásáról 

Agenda No. 3: Decision on the non-

approval of Resolution No. 2/2021. (04. 

30.) of the Board of Directors made in 

the competence of the general meeting 

A fent írt indok alapján az Igazgatótanács 

kéri a közgyűlést, hogy ne hagyja jóvá 

2/2021. (04. 30.) számú (közgyűlési 

hatáskörben hozott) IT határozatot. 

Based on the reason outlined above, the 

Board of Directors requests the general 

meeting not to approve Resolution 

2/2021. (04. 30.) of the Board of Directors 

(made in the competence of the general 

meeting). 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. az Igazgatótanács 

(közgyűlési hatáskörben hozott) 2/2021. 

(04. 30.) számú határozatát nem hagyja 

jóvá. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. does not approve Resolution No. 

2/2021. (04. 30.) of the Board of Directors 

(made in the competence of the general 

meeting). 

 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

4. napirendi pont: Döntés az 

Auditbizottságnak a Társaság 2021. 

április 21. napján kelt 2020. évi egyedi 

és 2021. július 5.. napján kelt 2020. évi 

konszolidált beszámolójáról, valamint 

az Igazgatótanács adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatáról 

szóló jelentésének tudomásulvételéről 

Agenda No. 4: Decision on the 

acknowledgement of the report of the 

Audit Committee on the 2020 annual 

individual accounts of the Company 

dated April 21, 2021, and 2020 

consolidated accounts of the Company 

dated July 5, 2021, and the proposal of 

the Board of Directors for the use of the 

after-tax profit 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön az Auditbizottságnak a Társaság 

2021. április 21. napján kelt 2020. évi 

egyedi beszámolójáról és 2021. július 5. 

napján kelt 2020. évi konszolidált 

beszámolójáról, valamint az 

Igazgatótanács adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatáról 

szóló jelentésének tudomásulvételéről. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the 

acknowledgement of the report of the 

Audit Committee on the 2020 annual 

individual accounts of the Company dated 

April 21, 2021, and the 2020 consolidated 

accounts of the Company dated July 5, 

2021, and the proposal of the Board of 

Directors for the use of the after-tax profit. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése 

tudomásul veszi az Audit Bizottság 

[▪]/2021. ([▪].[▪].) számú határozatával 

meghozott jelentését a Társaság 2021. 

április 21. napján kelt 2020. évi egyedi 

beszámolójáról és 2021. július 5. keltű 

2020. évi konszolidált beszámolójáról, 

valamint az Igazgatótanács adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó 

javaslatáról. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. acknowledges the report of the Audit 

Committee adopted by its resolution No. 

[▪]/2021. ([▪].[▪].) on the 2020 annual 

individual accounts of the Company dated 

April 21, 2021, and the 2020 consolidated 

accounts of the Company dated July 5, 

2021, and on the proposal of the Board of 

Directors on the use of the after-tax profit. 

 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

5. napirendi pont: Döntés az 

Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben 

hozott 3/2021. (04. 30.) számú 

határozatának jóvá nem hagyásáról 

Agenda No. 5: Decision on the non- 

approval of Resolution No. 2/2021. 

(04.30.) of the Board of Directors made 

in the competence of the general 

meeting 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

ne hagyja jóvá az Igazgatótanács 

(közgyűlési hatáskörben hozott) 3/2021. 

(04. 30.) számú IT határozatát. 

The Board of Directors requests the 

general meeting not to approve of 

Resolution No. 2/2021. (04. 30.) of the 

Board of Directors (made in the 

competence of the general meeting). 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése az 

Igazgatótanács (közgyűlési hatáskörben 

hozott) 3/2021. (04. 30.) számú határozatát 

nem hagyja jóvá. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. does not approve Resolution No. 

3/2021. (04. 30.) of the Board of Directors 

(made in the competence of the general 

meeting). 

 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 

 

 

 

 

  



 

13 

ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

6. napirendi pont: Döntés a Társaság 

2021. április 21. napján kelt 2020. évi 

egyedi beszámolójáról készült 2021. 

április 21. napján kelt könyvvizsgálói 

jelentés és a 2021. július 5. napján kelt 

2020. évi konszolidált beszámolójáról 

készült 2021. július 5. napján kelt 

könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról 

Agenda No. 6: Decision on the approval 

of the auditor’s report dated April 21, 

2021, on the 2020 annual individual 

accounts of the Company dated April 

21, 2021, and the of auditor’s report 

dated July 5, 2021, on the 2020 annual 

consolidated accounts of the Company 

dated July 5, 2021 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön a Társaság 2021. április 21. 

napján kelt 2020. évi egyedi beszámolójára 

vonatkozó, 2021. április 21. napján kelt 

könyvvizsgálói jelentés és a 2021. július 5. 

napján kelt 2020. évi konszolidált 

beszámolójára vonatkozó, 2021. július 5. 

napján kelt könyvvizsgálói jelentés 

jóváhagyásáról. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the approval 

of the auditor’s report dated on April 21, 

on the 2020 annual individual accounts of 

the Company dated April 21, 2021, and of 

the auditor’s report dated on July 5, on the 

2020 annual consolidated accounts of the 

Company dated July 5, 2021. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése 

jóváhagyja a Társaság 2021. április 21. 

napján kelt 2020. évi egyedi beszámolója 

alapján elkészített, 2021. április 21. napján 

kelt könyvvizsgálói jelentést és a 2021. 

július 5. napján kelt 2020. évi konszolidált 

beszámolója alapján elkészített, 2021. 

július 5. napján kelt könyvvizsgálói 

jelentést. 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. approves the auditor’s report dated 

April 21, 2021, on the 2020 annual 

consolidated accounts of the Company 

dated April 21, 2021, and the auditor’s 

report dated July 5, 2021, on the 2020 

annual consolidated accounts of the 

Company dated July 5, 2021. 

 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

7. napirendi pont: Döntés az 

Igazgatótanács által közgyűlési 

hatáskörben meghozott, 4/2021. (04. 

30.) számú IT határozat jóvá nem 

hagyásáról 

Agenda No. 7: Decision on the non-

approval of Resolution No. 4/2021. (04. 

30.) IT of the Board of Directors made in 

the competence of the general meeting 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön az Igazgatótanács által közgyűlési 

hatáskörben meghozott, 4/2021. (04. 30.) 

számú IT határozatnak a jóvá nem 

hagyásáról. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the non-

approval of Resolution No. 4/2021. (04. 

30.) IT of the Board of Directors made in 

the competence of the general meeting. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése az 

Igazgatótanács által 2021. április 30. 

napján (közgyűlési hatáskörben) 

meghozott 4/2021. (IV. 30.) határozatot 

nem hagyja jóvá. 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. does not approve Resolution No. 

4/2021. (IV. 30.) of the Board of Directors 

(made in the competence of the general 

meeting) of April 30, 2021. 

 

  

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

8. napirendi pont: Döntés a Társaság 

2021. április 21. napján kelt 2020. évi 

egyedi beszámolójának, valamint a 

2021. július 5. napján kelt 2020. évi 

konszolidált beszámolójának 

elfogadásáról 

Agenda No. 8: Decision on the approval 

of the 2020 individual accounts of the 

Company dated April 21, 2021, and the 

2020 consolidated accounts of the 

Company, dated July 5, 2021 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön a Társaság 2021. április 21. 

napján kelt 2020. évi egyedi 

beszámolójának, valamint a 2021. július 5. 

napján kelt 2020. évi konszolidált 

beszámolójának elfogadásáról. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the approval 

of the 2020 individual accounts of the 

Company, dated April 21, 2021, and the 

2020 consolidated accounts of the 

Company, dated July 5, 2021. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése az Audit 

Bizottság [▪]/2021. ([▪].[▪].) számú 

határozattal meghozott jelentését, 

valamint a 2021. április 21. napján és a 

2021. július 5. napján kelt könyvvizsgálói 

jelentéseket figyelembe véve jóváhagyja a 

Társaság számviteli törvény szerinti 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt., taking into consideration the report 

of the Audit Committee made by its 

resolution No. [▪]/2021. ([▪].[▪].), and the 

auditor’s reports dated April 21, 2021, and 

dated July 5, 2021, approves the 

Company’s  

 

- 2021. április 21. napján kelt 2020. évi 

egyedi beszámolóját 1 694 926 EFt 

mérlegfőösszeggel, 502 785 EFt saját 

tőkével és -196 092 EFt adózás utáni 

eredménnyel, 

- 2020 annual individual accounts dated 

on April 21, 2021, with 1,694,926 THUF 

balance sheet total, 502,785 THUF 

equity and -196,092 THUF after-tax 

profit, 

- 2021. július 5. napján kelt 2020. évi 

konszolidált beszámolóját 1 422 550 

EFt mérlegfőösszeggel, 332 048 EFt 

saját tőkével és -3 213 EFt adózás utáni 

eredménnyel. 

- 2020 annual consolidated accounts 

dated July 5, 2021, with 1,422,550 THUF 

balance sheet total, 332,048 THUF 

equity and -3,213 THUF after-tax profit,  

prepared in accordance with the 

Accounting Act. 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

9. napirendi pont: Döntés az 

Igazgatótanács által közgyűlési 

hatáskörben meghozott, 5/2021. (04. 

30.) számú IT határozat jóvá nem 

hagyásáról 

Agenda No. 9: Decision on the non-

approval of Resolution No. 5/2021. (04. 

30.) IT of the Board of Directors made in 

the competence of the general meeting 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön az Igazgatótanács által közgyűlési 

hatáskörben meghozott, 5/2021. (04.30.) 

számú IT határozatnak a jóvá nem 

hagyásáról. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the non-

approval of the IT resolution No. 5/2021. 

(04. 30.) made by the Board of Directors in 

the competence of the general meeting. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése az 

Igazgatótanács által 2021. április 30. 

napján (közgyűlési hatáskörben) 

meghozott 5/2021. (IV. 30.) határozatot 

nem hagyja jóvá. 

The general meeting of CyBERG CORP. 

Nyrt. does not approve Resolution No. 

5/2021. (IV.30.) IT of the Board of Directors 

(made in the competence of the general 

meeting) of April 30, 2021. 

 

 

  

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
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ELŐTERJESZTÉS PROPOSAL 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

2021. augusztus 5. napján tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 

To the extraordinary general meeting 

of CyBERG CORP. Nyrt. to be held on 

August 5, 2021 

10. napirendi pont: Döntés az adózott 

eredmény felhasználásáról 

Agenda No. 10: Decision on the use of 

the after-tax profit 

Az Igazgatótanács kéri a közgyűlést, hogy 

döntsön a Társaság 2020. évi az adózott 

eredményének felhasználásáról. 

The Board of Directors requests the 

general meeting to decide on the on the 

use of the 2020 after-tax profit of the 

Company. 

  

Budapest, 2021. július 5. Budapest, July 5, 2021 

 

 

CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatótanács 

CyBERG Corp. 

Public Limited Company 

Board of Directors 
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Határozattervezet: 

 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 

01-10-140303; a továbbiakban: 

Társaság) 

 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered 

address: 1051 Budapest, József nádor 

tér 5-6. földszint 1.; company registry 

number: 01-10-140303; hereinafter, the 

“Company”) 

2021. augusztus 5. napján megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2021. (VIII. 5.) számú közgyűlési 

határozata: 

GM Resolution No. [•]/2021. (VIII. 5.) of 

the 

extraordinary general meeting held on 

August 5, 2021 

  

Az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló 

jelentését figyelembe véve a CyBERG Corp. 

Nyrt. közgyűlése akként dönt, hogy a 2020. 

évi működés után a Társaság nem fizet 

osztalékot, és az adózott eredményt az 

eredménytartalékba helyezi. 

Taking into consideration the reports of 

the Audit Committee and the auditor, the 

general meeting of CyBERG Corp. Nyrt. 

resolves that the Company does not pay 

any dividends after the operations in the 

year 2020 and transfer the after-tax profit 

into the profit reserve. 

  

Budapest, 2021. augusztus 5. 

 

Budapest, August 5, 2021 

 

 

_________________________ 

[•] 

Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 

Keeper of minutes 

 

_________________________ 

[•] 

Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 

 

 


