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A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-449/2014. számú határozata a Norbi Update Lowcarb Nyrt., mint kibocsátó, 
valamint Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka, mint ajánlattevők számára a korábban zárt körben 
kibocsátott, 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 és hirdetmény közzétételének engedélyezése tárgyában 
 
A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. B. 
épület) (Kibocsátó) mint kibocsátó, valamint Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest, 1971.04.16., anyja 
neve: Horváth Judit, lakóhely: 2ooo Szentendre, Berek utca 1.) és Schóbert Réka (született: Rubint Réka, 
született: Kazincbarcika, 1978.06.28., anyja neve: Aranyos Zsuzsanna, lakóhely: 2ooo Szentendre, Berek utca 1.) 
(Ajánlattevők), mint ajánlattevők által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) 
(MNB) benyújtott kérelemre (Kérelem) 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 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 – összevont kibocsátási tájékoztató 
(Tájékoztató) és hirdetmény közzétételét. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 

I n d o k o l á s 
 

(…) 
 
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 Mnbtv. 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. július 22. 

 
 

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