
1 

A CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 

Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.) 

Igazgatótanácsának 

2022. augusztus 10. napján 

kezdeményezett írásbeli szavazásán 

meghozott határozatai 

Resolutions adopted at the written vote of 

the Board of Directors of CyBERG Corp. 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(company registry number: 01-10-

140303; registered address: 1051 

Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.) 

initiated on 10 August 2022 

  

1/2022. (08.12.) számú IT határozat: Resolution 1/2022. (08.12.) IT: 

Az Igazgatótanács ezennel tudomásul veszi, 

hogy 20 darab „CyBERG Átváltoztatható 

kötvény A sorozat” elnevezésű 

átváltoztatható kötvény (ISIN kód: 

HU0001300354; a továbbiakban: 

Átváltoztatható Kötvény) vonatkozásában 

az átváltoztatáshoz szükséges, az 

Átváltoztatható Kötvény kibocsátási 

dokumentációjában meghatározott 

valamennyi feltétel megvalósult, és a YA II 

PN, Ltd – az Átváltoztatható Kötvény 

kibocsátási dokumentációjában 

meghatározott számítási módszer alapján – 

összesen 5.179 darab, egyenként 100,- Ft 

névértékű és 1.499,6,- Ft kibocsátási értékű 

CyBERG Corp. Nyrt. Törzsrészvény 

átvételére jogosult. 

The Board of Directors hereby 

acknowledges that all the conditions for 

conversion set out in the Convertible Bond 

Issue Documentation have been fulfilled in 

respect of 20 „CyBERG Convertible Bonds 

Series A” (ISIN code: HU0001300354; 

hereinafter referred to as the "Convertible 

Bonds") and that YA II PN Ltd is, on the basis 

of the calculation method set out in the 

Convertible Bond Issue Documentation, 

entitled to receive a total of 5,179 pieces 

CyBERG Corp. Nyrt. ordinary shares with a 

nominal value of HUF 100 each and an issue 

value of HUF 1499.6 each. 

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a 

CyBERG Corp. Nyrt. alaptőkéje 517.900,- Ft, 

azaz ötszáztizenhétezer-kilencszáz forint 

összeggel 346.229.800,- Ft összegről 

346.747.700,- Ft összegre emelkedett. 

The Board of Directors notes that CyBERG 

Corp. Nyrt.'s share capital has increased by 

HUF 517,900, i.e., five hundred and 

seventeen thousand and nine 

hundredForints, from HUF 346,229,800 to 

HUF 346,747,700. 

A tőkeemelés napja az átváltoztatható 

kötvénynek megfelelő számú részvény 

kibocsátási értéke meghatározásának 

napja, azaz 2022. július 28.  napja. 

The date of the share capital increase shall 

be the date of determination of the issue 

value of the number of shares 

corresponding to the convertible bond, i.e. 

July 28 2022. 

Az Igazgatótanács felhatalmazza Rózsa 

Balázst, az Igazgatótanács elnökét az 

Átváltoztatható Kötvények 

The Board of Directors authorises Balazs 

Rózsa, the Chairman of the Board of 

Directors, to take all the actions and make 



2 

átváltoztatásához szükséges valamennyi 

intézkedés, jognyilatkozat megtételére. 

all the declarations necessary for the 

conversion of the Convertible Bonds. 

2/2022. (08.12.) számú IT határozat: Resolution 2/2022. (08.12.) IT: 

Az Igazgatótanács a Társasaság 

alapszabályát az 1/2022. (08.12.) számú IT 

határozatban foglaltakra tekintettel az 

alábbiak szerint módosítja: 

The Board of Directors amends the Articles 

of Association of the Company with regard 

to the IT resolution 1/2022. (08.12.) as 

follows: 

Az alapszabály II. 1. pontja azz alábbiak 

szerint módosul: 

Article II. 1 of the Articles of Association is 

amended as follows: 

1. A Társaság alaptőkéje: 346.229.800 

346.747.700,- Ft. 

1. Share capital of the Company: 

346.229.800 HUF 346.747.700. 

Pénzbeli betét: 199.988.800 200.506.700,- 

Ft, amely az alaptőke 57,76 57,82 százaléka. 

Cash contribution: 199.988.800 HUF 

200,506,700, which is 57,76 57.82 percent of 

the share capital. 

Ebből az alapításkor befizetett összeg 

1.250.000,- Ft, amely 25 százaléka volt az 

alapításkor átvenni vállalt részvények 

névértékének. A pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás fennmaradó része a 

következők szerint került szolgáltatásra: 

2014.11.13. napján további 3.750.000,- Ft az 

alapításkori jegyzett tőke rendelkezésre 

bocsátásaként. Az alaptőke megemelésével 

2014.11.13. napján további 25.000.000,- Ft, 

majd ugyancsak az alaptőke felemelésével 

2014.11.14. napján 6.000.000,- Ft, majd 

további 77.000.000,- Ft a 4/2015 (04.15.) 

számú határozattal elhatározott újabb 

tőkeemelés révén, 23.800.000,- Ft 2/2016 

(05.03.) számú határozattal elhatározott 

tőkeemelés alapján, 28.700.000,- Ft a 

6/2016 (XII.08.) számú határozattal 

elhatározott tőkeemelés alapján, végül 

17.400.000,- Ft a 4/2018. (II.8.) számú 

határozattal 2018. február 8. napján 

elhatározott tőkeemelés alapján, és végül 

17.088.800,- Ft a 6/2018. (XI.07.) számú 

igazgatótanácsi határozattal 2018. 

november 7. napján elhatározott 

tőkeemelés alapján a társaság 

bankszámlájára átutalásra került, és végül 

519.700,- Ft az 1/2022. (08.12.) számú 

igazgatótanácsi határozattal elhatározott 

Of this amount, the amount paid at the time 

of incorporation was HUF 1,250,000, which 

was 25 percent of the nominal value of the 

shares to be assumed at the time of 

incorporation. The remainder of the 

contribution in cash was paid as follows: on 

13.11.2014, a further HUF 3,750,000.00 was 

paid as a contribution of the share capital at 

the time of incorporation. By increasing the 

share capital on 13.11.2014 by a further 

HUF 25,000,000, then by increasing the 

share capital on 14.11.2014 by a further 

HUF 6,000,000, then by a further HUF 

77,000,000 by means of a further capital 

increase decided by resolution 4/2015 

(15.04.2014), HUF 23,800,000 by means of a 

capital increase decided by resolution 

2/2016 (03.05.2016), HUF 28,700,000 by 

means of a capital increase decided by 

resolution 6/2016 (08.12.2016), and HUF 

7,700,000 by means of a capital increase 

decided by resolution 4/2015 (15.04.2016). 

(XII.XII.08.2018), and finally HUF 

17,400,000.- by the capital increase decided 

by resolution 4/2018 (II.8.2018). .) of 8 

February 2018, and finally 17,088,800.- HUF 

was transferred to the company's bank 

account on the basis of the capital increase 

decided by the Board of Directors on 7 
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alaptőkeemelés alapján az 1/2022.(05.02.) 

számú igazgatótanácsi határozattal 

elhatározott kötvénykibocsátás 

eredményeképpen a Társaság részére 

befizetésre került azzal, hogy az 

átváltoztatható kötvények helyébe 

igényelt részvények kibocsátási értéke 

1499,6,- Ft és, hogy a kötvénytulajdonos a 

kötvény lejegyzésekor a társaság 

rendelkezésére bocsátotta a kötvény 

ellenértékét, továbbá az átalakítás - 

ideértve az alaptőkeemelést is - a 

kötvénykibocsátás miatti kötelezettség 

terhére és a kötvénykibocsátás alapjául 

szolgáló információs összeállítás szerinti 

átváltási arány alapján kerül 

végrehajtásra, így az alaptőkeemeléssel 

összefüggésben további befizetési 

kötelezettség nem keletkezik. 

November 2018 by Resolution 6/2018 

(XI.07.) and finally 519.700,- HUF was 

provided to the company on the basis of 

the share capital increase decided by the 

Board of Directors by Resolution No. 

1/2022.(08.12.), as a result of the bond 

issue decided by the Board of Directors' 

Resolution No. 1/2022.(05.02.), with the 

issue value of HUF 1,499.6 of the shares 

claimed in exchange for the convertible 

bonds and the bondholder having made the 

bond consideration available to the 

Company at the time of the bond 

subscription, further that the conversion, 

including the increase in share capital, will 

be effected at the expense of the liability 

arising from the bond issue and on the 

basis of the conversion ratio according to 

the information compilation on which the 

bond issue is based, so that no further 

payment obligation arises in connection 

with the share capital increase. 

Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás 

összege után: 1.999.888 2.005.067 db. 

Number of shares after cash contribution: 

1.999.888 2,005,067 shares. 

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

146.241.000,- Ft, azaz száznegyvenhatmillió-

kettőszáznegyvenegyezer forint, amely az 

alaptőke 42,24 42,18 százaléka. 

Non-monetary contribution: 146,241,000 

HUF, i.e. one hundred and forty-six million 

two hundred and forty-four thousand 

Forints, which is 42,24 42,18 percent of the 

share capital. 

Az alapszabály II. 2. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

Article II. 2 of the Articles of Association is 

amended as follows: 

2. A Társaság alaptőkéje 3.462.298 

3.465.477 db darab 100,- Ft, azaz Száz forint 

névértékű, azaz névre szóló dematerializált 

módon előállított törzsrészvényből áll. A 

részvények kibocsátási értéke megegyezett 

a részvények névértékével, kivéve a 

2. The Company's share capital consists of 

3,462,298 3,465,477 ordinary shares of HUF 

100.00 each, i.e. dematerialised ordinary 

shares with a nominal value of HUF 100.00. 

The issue value of the shares was equal to 

the nominal value of the shares, except for 

• […] 
• […] 

• […] 
• […] 

• […] 
• […] 

• a 2022. július 28. napi alaptőke-

emelés során kibocsátott 5179 

• 5179 pieces ordinary shares issued 

during the share capital increase on 
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darab törzsrészvényt, melyek 

kibocsátási értéke 1499,6,- Ft. 

28 July 2022, with an issue value of 

HUF 1499.6. 

Az alapszabály II. 4. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

Article II. 4 of the Articles of Association is 

amended as follows: 

4. Az Igazgatótanács – a 8/2021. (04. 30.) 

számú (közgyűlési hatáskörben meghozott) 

IT határozatban kapott felhatalmazás 

alapján - az 1/2022. (05. 02.) számú IT 

határozattal a Társaság alaptőkéjének 

átváltoztatható kötvények zártkörű 

kibocsátásával történő feltételes 

felemeléséről határozott. A Társaság 

átváltoztatható kötvényei zártkörű 

forgalomba hozatal útján kerültek 

kibocsátásra, figyelemmel arra, hogy 

egyetlen személy részére kerültek 

felajánlásra. 

4. The Board of Directors, on the basis of the 

authorisation granted by IT resolution 

8/2021 (04.30.) (adopted within the 

competence of the general meeting), 

decided by IT resolution 1/2022. (05.02.) to 

conditionally increase the share capital of 

the Company by issuing convertible bonds 

in a private placement. The convertible 

bonds of the Company were issued by 

private placement, taking into account that 

they were offered to a single person. 

• Átváltoztatható kötvények száma: 

500 480 db, azaz ötszáz 

négyszáznyolvan darab. 

• Number of convertible bonds: 500 

480 pieces, i.e. five hundred four 

hundred and eighty pieces. 

• Átváltoztatható kötvények sorozata: 

„A” sorozat. 

• Series of convertible bonds: series 

"A". 

• Az átváltoztatható kötvény (i) 

névértéke: 300.000,- Ft, azaz 

háromszázezer forint, míg (ii) 

kibocsátási értéke 285.000,- Ft, azaz 

Kettőszáznyolcvanötezer forint. 

• The convertible bond has (i) a 

nominal value of HUF 300,000, i.e. 

three hundred thousand Hungarian 

Forints each, and (ii) an issue value of 

HUF 285,000, i.e. two hundred 

eighty-five thousand Hungarian 

Forints each. 

• Az átváltoztatható kötvények 

össznévértéke: 150.000.000 

144.000.000,- Ft, azaz 

egyszázötvenmillió 

száznegyvennégymillió forint, míg 

összes kibocsátási értéke 

142.500.000 136.800.000,- Ft, azaz 

egyszáznegyvenkettőmillió-

ötszázezer százharminchatmillió-

nyolcszázezer forint. 

• The total nominal value of the 

convertible bonds is HUF 

150.000.000 144,000,000, i.e., one 

hundred and fifty million one 

hundred and fourty-four million 

Hungarian Forints, while the total 

issue value is HUF 142.500.000 

136,800,000, i.e., one hundred and 

forty-two million five hundred 

thousand one hundred and thirty-
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six million and eight hundred 

thousand Forints. 

• Az átváltoztatható kötvények 

dematerializált módon kerülnek 

előállításra. 

• Convertible bonds are produced in 

dematerialised form. 

• Az átváltoztatható kötvények 

futamideje 2022. május 16. napjától 

számított 12 (tizenkettő) hónap és 

egy banki nap, amely alatt van 

lehetősége az átváltoztatható 

kötvény tulajdonosának az 

átváltoztatható kötvény helyébe 

törzsrészvényt igényelni, a 

kötvénykibocsátás alapjául szolgáló 

igazgatósági határozat, továbbá az 

információs összeállításban rögzített 

feltételek szerint. 

• The Convertible Bonds will have a 

maturity of 12 (twelve) months and 

one banking day from 16 May 2022, 

during which the holder of the 

Convertible Bonds has the option to 

apply for ordinary shares in place of 

the Convertible Bonds, subject to the 

terms and conditions set out in the 

Board Resolution on the basis of 

which the Bonds are issued and in 

the Information Compilation. 

 

Budapest, 2022. augusztus 12.  

 

 

_________________________ 

Rózsa Balázs  

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors 
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