A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-549/2014. számú határozata a Norbi Update Lowcarb Nyrt., mint kibocsátó,
valamint Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka, mint ajánlattevők, valamint a BUDA-CASH Brókerház
Zrt., mint forgalmazó számára a korábban zárt körben kibocsátott, legalább 800.000 darab és legfeljebb
2.200.000 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének nyilvános
értékesítésre történő felajánlása és 5.200.000 darab, korábban zárt körben kibocsátott, egyenként 10 Ft
névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett
szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített összevont kibocsátási tájékoztató kiegészítése
elrendelésének és a forgalomba hozatali eljárás felfüggesztése tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa
felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot
hozom:
1.

Elrendelem, hogy a Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1031
Budapest, Záhony utca 7. B. épület) (Kibocsátó) és Schóbert Ferenc Norbert (született: ..., anyja neve:
…, lakóhely: ...) és Schóbert Réka (született: …, született: ., anyja neve: …, lakóhely: ...), (Ajánlattevők)
mint ajánlattevők által előterjesztett – a korábban zárt körben kibocsátott, legalább 800.000 darab és
legfeljebb 2.200.000 darab, egyenként 10 (tíz) forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú,
HU0000128103 ISIN azonosítójú dematerializált törzsrészvényének nyilvános értékesítésre történő
felajánlásához és a korábban zárt körben kibocsátott 5.200.000 darab, egyenként 10 (tíz) forint
névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, HU0000128103 ISIN azonosítójú dematerializált
törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062
Budapest, Andrássy út 93.) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített – az
MNB a H-KE-III-449/2014. számú határozatával engedélyezett összevont kibocsátási tájékoztatót
(Tájékoztató) a Kibocsátó és az Ajánlattevők haladéktalanul egészítsék ki a Schóbert Norbert Ferenc
tulajdonát képező védjegyek kapcsán tervezett nem pénzbeli hozzájárulás során történő alaptőkeemelés (Apport) okán a jelen határozat indokolásában meghatározott körülmények tekintetében
(Kiegészítés) és a Kiegészítés közzétételének engedélyezésére vonatkozó kérelmüket nyújtsák be az
MNB részére 2014. szeptember 22. napja 16.00 óráig.

2.

Az 1. pontban elrendelt Kiegészítés közzétételéig a forgalomba hozatali eljárást azonnali hatállyal
felfüggesztem.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől
számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az
MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a
végrehajtás felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes
közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az MNB 2014. szeptember 17. napján értesült arról, hogy Schóbert Ferenc Norbert – mint az egyes
médiumokban megjelent – nyilvános kijelentés útján ígéretet tett arra, hogy „az első, alaptőke-emelésről döntő
közgyűlésen arról is döntenek, hogy mind a 13 védjegyet térítésmentesen vagy jelképes összegért beviszik a
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cégbe”.
A Tájékoztató „10.9 Védjegyek” elnevezésű fejezetének „10.9.1 A védjegyek jelenlegi helyzete” című pontja
azonban a következőket rögzíti: „Schóbert Ferenc Norbertnek a megállapodás időtartamának lejáratát
megelőzően szándékában áll, hogy a védjegyeket a Társaságba apportálja. Az apportálás szándékának
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kinyilvánításával Schóbert Norbert tervezi az apportálást, de nem tett kötelező érvényű nyilatkozatot arról,
hogy azt végrehajtja.”
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 32. § (1) bekezdése szerint „[h]a a közzététel engedélyezése és
forgalomba hozatali eljárás lezárása, illetve az értékpapírral történő kereskedésnek a szabályozott piacon,
illetve multilaterális kereskedési rendszerben való megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a
Felügyelet tudomására, ami a tájékoztató, illetve az alaptájékoztató kiegészítését teszi szükségessé, a
Felügyelet a kibocsátó és a forgalmazó meghallgatása után elrendeli a tájékoztató, illetve az alaptájékoztató
kiegészítését.”
Fentiekre tekintettel a Tpt 32. § (1) bekezdése alapján az MNB 2014. szeptember 18. napján nyilatkozat-tételre
hívta fel a Kibocsátót és a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.) (Forgalmazó) mint forgalmazót arra vonatkozóan, hogy a jelenleg Schóbert Ferenc
Norbert tulajdonában álló védjegyek tulajdonjogát mikor és milyen formában tervezi a Kibocsátóra átruházni,
különös tekintettel arra, hogy arra alaptőke-emelés során nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával,
vagy egyéb jogügylet keretében kerülne sor, mely utóbbi esetben jelölje meg a fizetendő ellenérték tervezett
mértékét.
A Kibocsátó és a Forgalmazó 2014. szeptember 19. napján benyújtott egybehangzó nyilatkozatai (Nyilatkozat)
szerint a Kibocsátó által 2014. szeptember 16-án tartott sajtóbeszélgetésen elhangzottakat a szeptember 17-én
kiadott es a Magyar Távirati Iroda Zrt.-hez eljuttatott sajtóközlemény foglalja össze (Közlemény). A Közlemény
szerint: „Schóbert Norbert a Norbi Lowcarb Update Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke kijelentette, hogy az öt
évre kizárólagos használatra térítésmentesen a társaság rendelkezésére bocsátott védjegyeket a nyilvános
részvény értékesítés lezárulása után az első közgyűlés összehívásakor - várhatóan néhány héten belül apportálja a társaságba Ezeket a szellemi termékeket a jogszabály engedte lehetőségeknek megfelelően
jelképes értéken fogja apportálni, mivel eddig sem, és ez után sem lesz célja, hogy ebből anyagi előnyhöz
jusson.”
A Nyilatkozat szerint továbbá „(…) megerősítette a közlemény az apportálásnak az összevont tájékoztatóban
megfogalmazott szándékát is, egyúttal valószínűsítette, hogy az apportálásra jelképes értéken kerül sor, a
jogszabály engedte lehetőségeknek megfelelően.”
A Nyilatkozat szerint továbbá „A fentiekkel összhangban, a Tisztelt MNB felhívása alapján nyilatkozom, hogy a
jelenleg a tulajdonomban álló védjegyek tulajdonjogát a nyilvános értékesítésre irányuló eljárás befejezését
követően, a jogszabály által lehetővé tett legrövidebb időn belül, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport)
szolgáltatásával kívánom a kibocsátóra átruházni.”
A Kibocsátó, Schóbert Ferenc Norbert, valamint a Forgalmazó egyező álláspontja szerint „(…) a kibocsátó
törzsrészvényeinek nyilvános értékesítésére irányuló eljárás során nem merült fel olyan lényeges tény, vagy
körülmény, amely – az összevont kibocsátási tájékoztató és hirdetmény tartalmához képest – új, lényeges
információnak minősülne a részvények iránt érdeklődő befektetők szempontjából”.
Az MNB a fentiek alapján megállapította, hogy a Schóbert Ferenc Norbert tulajdonát képező védjegyek
apportként történő átruházására vonatkozóan a Nyilatkozat olyan információkat tartalmaz, illetve olyan, a
Tájékoztatóban foglaltakhoz képest eltérő információk kerültek nyilvánosságra hozatalra, amelyek a
Tájékoztató „10.9 Védjegyek” elnevezésű fejezetének „10.9.1 A védjegyek jelenlegi helyzete” című pontjában
rögzítettektől eltérően már konkrét időpontban megvalósításra kerülő tényként rögzítik az apportálás
megvalósítását, és már nem arra vonatkoznak, hogy Schóbert Ferenc Norbert „tervezi az apportálást, de nem
tett kötelező érvényű nyilatkozatot”.
Tekintettel tehát a fentiekre, valamint arra, hogy a Kibocsátó eredményessége – a Tájékoztatóban foglalt
információkkal összhangban – meghatározó módon függ a Schóbert Ferenc Norbert tulajdonát képező
védjegyek jogi sorsától, a Tájékoztatóban rögzített mérlegadatok alapján megállapítható, hogy az azok jogi
helyzetét érintő fenti változás ténye alapvetően érinti a Tájékoztató tartalmát, tehát olyan lényeges, a
Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz
kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges új ténynek vagy
körülménynek minősül, amely okból szükséges a Tájékoztató kiegészítése.
A megalapozott befektetői döntés meghozatala érdekében a Kiegészítés keretében szükséges az alábbiak
bemutatása:


az Apportra mikor és milyen tervezett értéken kerül sor,
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az Apport ellenében adandó részvények száma és az ebből fakadó, a tervezett alaptőke emelésből
eredő közvetlen elértéktelenedés összegének mértéke, valamint annak értékelése, hogy



a Tájékoztatóban foglalt Kibocsátóra vonatkozó pénzügyi információkra milyen hatást fejt ki a
tervezett Apport.

Előzőekre tekintettel, mivel a Tájékoztató közzététele engedélyezése és forgalomba hozatali eljárás lezárása,
illetve az értékpapírral történő kereskedésnek a szabályozott piacon, való megkezdése között olyan lényeges
tény vagy körülmény jutott az MNB tudomására, ami a Tájékoztató kiegészítését teszi szükségessé, az időtűzés
meghatározásánál figyelemmel a jegyzési időszak időtartamára is, a rendelkező rész 1. pontja szerint
határoztam.
Tekintettel továbbá arra, hogy a Tájékoztató tartalma alapvetően befolyásolja a befektetők értékpapír
megvásárlására vonatkozó döntésének meghozatalát, különösen azon okból kifolyólag, hogy a Tájékoztató
MNB általi jóváhagyását követő kereskedelmi kommunikáció tartalma és a jóváhagyott Tájékoztatóba foglalt
tartalmi elemek összhangja egy lényeges tény jogi megítélése és ennek a Kibocsátó jövőbeli pénzügyi, gazdasági
helyzetére való jelentős kihatása okán nem biztosított, a befektetők védelme érdekében a Tpt. 32. § (5)
bekezdése alapján a rendelkező rész 2. pontja szerint határoztam.
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.
***
A határozatot az Mnbtv. 4. § (9) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdésének k) pontjában,
továbbá a 39. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, az Mnbtv. 13. § (11)
bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben hoztam meg.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mnbtv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdése d)
pontjának da) alpontján, 100. § (1) bekezdése a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a)
pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)–
(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)–(3) bekezdésein alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős.
Budapest, 2014. szeptember 19.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT
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