
A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-556/2014. számú határozata a Norbi Update Lowcarb Nyrt., mint kibocsátó, 
valamint Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka, mint ajánlattevők számára a korábban zárt körben 
kibocsátott törzsrészvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 
működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített összevont kibocsátási tájékoztató 2. számú 
kiegészítése közzétételének engedélyezése tárgyában 
 
A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. B. 
épület) (Kibocsátó), mint kibocsátó, valamint Schóbert Ferenc Norbert (született: ..., anyja neve: …, lakóhely: 
...) és Schóbert Réka (született: …, született: ..., anyja neve: …, lakóhely: ...) (Ajánlattevők), mint ajánlattevők 
által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre 
indult eljárásban az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom: 
 
Engedélyezem a Kibocsátó és Ajánlattevők által előterjesztett összevont kibocsátási tájékoztató (Tájékoztató) 
2. számú kiegészítésének közzétételét. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 

I n d o k o l á s 
 

Az MNB H-KE-III-549/2014. számú, 2014. szeptember 19. napján kelt határozatában (Határozat) elrendelte, 
hogy a Kibocsátó és az 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 H-KE-III-449/2014. számú 
határozatával engedélyezett Tájékoztatót a Kibocsátó és az Ajánlattevők haladéktalanul egészítsék ki a 
Schóbert Norbert Ferenc tulajdonát képező védjegyek kapcsán tervezett nem pénzbeli hozzájárulás során 
történő alaptőke-emelés okán a 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.  
A Határozat indokolása szerint a Kiegészítés keretében a megalapozott befektetői döntés meghozatala 
érdekében szükséges annak bemutatása, hogy az Apportra mikor és milyen tervezett értéken kerül sor, az 
Apport ellenében adandó részvények számának és az ebből fakadó, a tervezett alaptőke emelésből eredő 
közvetlen elértéktelenedés összegének meghatározása, valamint annak értékelése, hogy a Tájékoztatóban 
foglalt Kibocsátóra vonatkozó pénzügyi információkra milyen hatást fejt ki a tervezett Apport.  
Az MNB egyúttal Határozatában a Kiegészítés közzétételéig a forgalomba hozatali eljárást azonnali hatállyal 
felfüggesztette. 
 
A Kibocsátó és az Ajánlattevők - eleget téve az MNB fentiekben hivatkozott H-KE-III-549/2014. számú 
határozatában rögzített felhívásának - az MNB-hez 2014. szeptember 22. napján 15.22 órakor érkezett, majd 
2014. szeptember 23. napján kiegészített beadványában a rendelkező részben meghatározott Tájékoztató 2. 
számú Kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmet (Kérelem) terjesztettek elő, melyhez 
mellékelten benyújtották a kapcsolódó hirdetményt, a Kiegészítés kapcsán módosított jegyzési íveket, valamit a 
jegyzési nyilatkozat esetleges visszavonásának teljesítéséhez készített nyilatkozat-mintát.  
 
A Kérelem tanúsága szerint - figyelemmel az MNB fentiekben hivatkozott Határozatában rögzített felhívásra - 
sor kerül a Tájékoztató „10. Az üzleti tevékenység áttekintése” című fejezet „10.9. Védjegyek”, ezen belül a 
„10.9.1. A védjegyek jelenlegi helyzete” című alfejezetének a kiegészítésére. 
 
A Kérelem szerint továbbá a fentieken túl – tekintettel arra, hogy az MNB által elrendelt Kiegészítés 
elkészítésének és engedélyeztetésének időigénye miatt a Kibocsátó és az Ajánlattevők az értékesítési időszak 
2014. október 3. napjáig történő meghosszabbításáról határoztak – szükségessé vált a Tájékoztató 



„Összefoglaló” című fejezet „E szakasz – Ajánlattétel” kezdetű szakasz E3 pontjának, valamint a „6. Nyilvános 
értékesítés” című fejezet „6.3. Az ajánlattétel feltételei”, ezen belül a „6.3.3. Jegyzési időszak, lezárás túljegyzés 
esetén” című alfejezetének a kiegészítése is. 
 
A Kérelem szerint a Kiegészítéssel összefüggésben szükséges továbbá a Tájékoztatónak a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 33. § (1) bekezdése alapján az értékpapírt már lejegyező vagy annak megvételére 
már megállapodást kötött befektetőket a Kiegészítésre tekintettel megillető elállási jogra, annak 
érvényesítésére vonatkozó információkkal való kiegészítése is, melyre való tekintettel a Tájékoztató „6. 
Nyilvános értékesítés” című fejezete kiegészül egy új, „6.7. Elállás lehetősége a részvényjegyzéstől a Tpt. 33. § 
alapján” című alfejezettel. 
 
 
A Kibocsátó és az Ajánlattevők a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti Tájékoztató Kiegészítése során a Tpt., valamint 
a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az 
információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK bizottsági rendelet nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó 
szabályainak alkalmazásával jártak el. 
 
A Kibocsátó és az Ajánlattevők által benyújtott dokumentumok alapján az MNB megállapította, hogy a Kérelem 
és annak mellékletei megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az MNB Határozatában 
rögzített felhívásnak, ezért a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Tájékoztató Kiegészítése 
közzétételének engedélyezéséről határoztam. 
 
Jelen határozatot a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 4. § (9) bekezdésében és 
a 39. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörben, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében 
foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben hoztam meg. 
 
Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a 
jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem. 
 
Budapest, 2014. szeptember 24. 
 

Dr. Windisch László s.k., 
az MNB alelnöke  
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