
A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

1/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése megválasztja 

a közgyűlés levezető elnökének dr. Horváth 

Gábort, a jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Benczik 

Vivient, valamint szavazatszámlálónak dr. 

Lipták Gergely Simont.  

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 1/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

elects dr. Gábor Horváth as the chairman of 

the General Meeting, dr. Vivien Benczik as the 

keeper of the minutes and dr. Gergely Simon 

Lipták as the teller.  

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.839.530 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 57,38%) közül 1.839.530 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

2/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Szabó Erik Zoltánt, a RAPID 

MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Betéti 

Társaság (székhely: 2463 Tordas, Jókai utca 21.; 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,839,530 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1.970.909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 57,38 

per cent): 

 

 

Resolution 2/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

elects Erik Zoltán Szabó – the proxy of RAPID 

MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Betéti 

Társaság (registered address: 2463 Tordas, 

Jókai utca 21.; company registry number: 07-



cégjegyzékszám: 07-06-013852) részvényes 

meghatalmazottját. 

06-013852) shareholder - as the person 

certifying the minutes. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

3/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 3/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

4/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 4/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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. 



A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

5/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése az 

Igazgatótanács (közgyűlési hatáskörben 

hozott) 2/2021. (04. 30.) számú határozatát 

nem hagyja jóvá. 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 5/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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). 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

6/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése tudomásul 

veszi az Audit Bizottság 2/2021. (07.12.) 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 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 6/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

acknowledges the report of the Audit 

Committee adopted by its resolution No. 

2/2021. (07.12.) 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 



Igazgatótanács adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatáról. 

proposal of the Board of Directors on the use 

of the after-tax profit. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

7/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 7/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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). 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

8/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 8/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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 



konszolidált beszámolója alapján elkészített, 

2021. július 5. napján kelt könyvvizsgálói 

jelentést. 

the 2020 annual consolidated accounts of the 

Company dated July 5, 2021. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

9/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 9/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

10/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése az Audit 

Bizottság 2/2021. (07.12.) számú határozattal 

meghozott jelentését, valamint a 2021. április 

21. napján és a 2021. július 5. napján kelt 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 percent), 0 “no” 

votes (0 percent) and 0 abstentions (0 percent) 

of 1,970,909 valid votes (the extent of the share 

capital represented by these votes: 61,48 per 

cent): 

 

 

Resolution 10/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt., 

taking into consideration the report of the 

Audit Committee made by its resolution No. 

2/2021. (07.12.), and the auditor’s reports 



könyvvizsgálói jelentéseket figyelembe véve 

jóváhagyja a Társaság számviteli törvény 

szerinti: 

- 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, 

 

- 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. 

dated April 21, 2021, and dated July 5, 2021, 

approves the Company’s 

- 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, 

- 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. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

11/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 11/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 12/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 



Rendkívüli Közgyűlésének 

 

12/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

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. 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

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. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.969.825 darab „igen” 

szavazattal (99,4%), 0 darab „nem” szavazattal 

(0,00%) és 1.084 darab tartózkodással (0,06%) 

meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

13/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése megtárgyalta 

és elfogadta a határozati javaslatot, amely 

értelmében a közgyűlés Balogh Róbert 

igazgatótanácsi és audit bizottsági tagot a mai 

nappal ezen tisztségeiből visszahívja. 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése Balogh Róbert 

2021. évi ügyvezetési tevékenységét 

megfelelőnek értékeli, és részére a Ptk. 3:117. 

§-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. 

január 1-től 2021. augusztus 5-ig terjedő időre. 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,969,825 “yes” votes (99,4 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 1,084 abstentions (0,06 

per cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of 

the share capital represented by these votes: 

61,48 per cent): 

 

Resolution 13/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt.   

discussed and approved the proposed 

resolution, according to which it recalls Róbert 

Balogh as a member of the Board of Directors 

and a member of the Audit Committee from 

his positions effective today. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

considers the management activity of Róbert 

Balogh appropriate in the year 2021 and grants 

him discharge of liability for the period from 

January 1, 2021, to August 5, 2021, based on 

Section 3:117 of the Civil Code. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.969.825 darab „igen” 

szavazattal (99,4%), 0 darab „nem” szavazattal 

(0,00%) és 1 darab tartózkodással (0,06%) 

meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,969,825 “yes” votes (99,4 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 1,084 abstentions (0,06 

per cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of 

the share capital represented by these votes: 

61,48 per cent): 



 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

14/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése megtárgyalta 

és elfogadta a határozati javaslatot, amely 

értelmében a közgyűlés Késmárki László 

igazgatótanácsi és audit bizottsági tagot a mai 

nappal ezen tisztségeiből visszahívja. 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése Késmárki 

László 2021. évi ügyvezetési tevékenységét 

megfelelőnek értékeli, és részére a Ptk. 3:117. 

§-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. 

január 1-től 2021. augusztus 5-ig terjedő időre. 

 

Resolution 14/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt.   

discussed and approved the proposed 

resolution, according to which it recalls László 

Késmárki as a member of the Board of 

Directors and a member of the Audit 

Committee from his positions effective today. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

considers the management activity of László 

Késmárki appropriate in the year 2021 and 

grants him discharge of liability for the period 

from January 1, 2021, to August 5, 2021, based 

on Section 3:117 of the Civil Code. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.969.825 darab „igen” 

szavazattal (99,4%), 0 darab „nem” szavazattal 

(0,00%) és 1 darab tartózkodással (0,06%) 

meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

15/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése megtárgyalta 

és elfogadta a határozati javaslatot, amely 

értelmében a közgyűlés Thierry Rousset 

igazgatótanácsi tagot a mai nappal ezen 

tisztségeiből visszahívja. 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése Thierry 

Rousset 2021. évi ügyvezetési tevékenységét 

megfelelőnek értékeli, és részére a Ptk. 3:117. 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,969,825 “yes” votes (99,4 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 1,084 abstentions (0,06 

per cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of 

the share capital represented by these votes: 

61,48 per cent): 

 

Resolution 15/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt.   

discussed and approved the proposed 

resolution, according to which it recalls Thierry 

Rousset as a member of the Board of Directors 

and a member of the Audit Committee from 

his positions effective today. 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

considers the management activity of Thierry 

Rousset appropriate in the year 2021 and 

grants him discharge of liability for the period 



§-a szerinti felmentvényt megadja a 2021. 

január 1-től 2021. augusztus 5-ig terjedő időre. 

from January 1, 2021, to August 5, 2021, based 

on Section 3:117 of the Civil Code. 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi 

megjelent részvényes részvételével 1.970.909 

darab érvényesen leadott szavazat (ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés 

mértéke: 61,48%) közül 1.979.909 darab „igen” 

szavazattal (100,00%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0,00%) és 0 darab tartózkodással 

(0,00%) meghozta az alábbi Közgyűlési 

Határozatot: 

 

A CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

2021. év augusztus hó 5. napján megtartott 

Rendkívüli Közgyűlésének 

 

16/2021. (VIII.5.) számú Közgyűlési 

Határozata 

 

 

A CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése a mai nappal 

megtárgyalta és elfogadta a határozati 

javaslatot, amely értelmében a közgyűlés a 

Társaság alapszabályát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 

A VII.2. pontból törlésre kerülnek a visszahívott 

igazgatótanácsi tagok adatai. 

 

 

A VIII. 2. pontból törlésre kerülnek a 

visszahívott audit bizottsági tagok adatai. 

 

 

Az Alapszabály VIII. 4. b) pontja az alábbiak 

szerint egészül ki: 

 

„b) az Audit Bizottság ülése akkor 

határozatképes, ha azon a tagjainak legalább 

egyszerű többsége, de legalább három tag 

jelen van.” 

 

Az Alapszabály XI. 4. pontja a Budapesti 

Értéktőzsde vezérigazgatójának 130/2019. 

határozatában foglaltaknak történő 

megfelelés érdekében az alábbiak szerint 

egészül ki: 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 

accepted the following resolution by the 

participation of the shareholders present, with 

1,970,909 “yes” votes (100 per cent), 0 “no” 

votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per 

cent) of 1,970,909 valid votes (the extent of the 

share capital represented by these votes: 61,48 

per cent): 

 

 

Resolution 16/2021. (VIII.5.) of the General 

Meeting 

 

of the Extraordinary General Meeting of 

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság held on August 5, 2021 

 

 

 

The general meeting of CyBERG CORP. Plc. 

discussed and approved the proposed 

resolution, according to which the general 

meeting amends the Articles of Association of 

the Company as follows: 

 

 

The data of the members of the Board of 

Directors, who have been recalled, are deleted 

from Article VII.2. 

 

The data of the members of the Audit 

Committee, who have been recalled, are 

deleted from Article VIII.2. 

 

Article VIII. 4. b) of the Articles of Association is 

supplemented as follows: 

 

„b) a meeting of the Audit Committee has a 

quorum if at least a simple majority of its 

members but at least three members are 

present.” 

 

In order to comply with resolution No. 

130/2019. of the Chief Executive Officer of the 

Budapest Stock Exchange, Article XI.4. of the 

Articles of Association is supplemented as 

follows: 

 



 

„4. […] A Társaság köteles az Ex-kupon Nap 

előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdenappal 

nyilvánosságra hozni az osztalék végleges 

mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a 

kupon mértékét megállapító közgyűlést 

követő harmadik Tőzsdenap lehet.” 

 

 

 

A közgyűlés elfogadja a Társaság 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályát, ami a jelen határozat 

melléklete. 

„4. […] The Company is obliged to publish the 

final amount of the dividend no later than 2 

(Two) Exchange Days before the Ex-Coupon 

Day. The Ex-Coupon Day may not be earlier 

than the third Exchange Day following the 

date of the General Meeting determining the 

coupon amount.” 

 

 

The general meeting approves the amended 

and restated Articles of Association of the 

Company, which are attached to this 

resolution. 

 

Budapest, 2021. augusztus 5. / August 5, 2021 

 

 

______________________________ 

Dr. Horváth Gábor 

a Közgyűlés elnöke / Chairman of the General 

Meeting 

 

 

______________________________ 

Dr. Benczik Vivien 

Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the minutes 

 

 

Dr. Habóczky Sándor 

a Közgyűlés elnöke  

 

 

 

______________________________ 

RAPID MEDIA Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság  

részvényes / shareholder 

képviseletében / represented by: Szabó Erik Zoltán 

Jegyzőkönyv hitelesítő / Person certifying the minutes 

 

 


