Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval és kiegészítésével kapcsolatosan
a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem
egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt üzleti éve van; továbbá a Társaság
eredményessége

meghatározó

módon

függ

azon

védjegyektől,

melyek

kizárólagos

használatát, hasznosítását Schóbert Ferenc Norbert védjegyjogosult a Társaság számára
2019. február 20-ig engedélyezte. A Tpt. 38.§ (4) alapján ezért a részvény értékesítése a
befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A Tájékozatóban és
kiegészítésében foglaltakért a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása
esetében Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka mint Eladó Részvényesek, a részvények
szabályozott piacra történő bevezetése esetében a Kibocsátó viseli a teljes felelősséget.

2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

a Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ
melyet korábban zárt körben kibocsátott, legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000
darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének nyilvános
értékesítéséről és
5 200 000 darab, korábban zárt körben kibocsátott, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló
dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekció „Standard”
kategóriába történő bevezetéséről készítettek
Forgalmazó:

Közreműködők/Közvetítők:
ERSTE Befektetési Zrt., Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A nyilvános értékesítéshez és a tőzsdei bevezetéshez készített Összevont Tájékoztató 2.
számú kiegészítésének közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-556/2014. számú
határozatával 2014. szeptember 24-én engedélyezte.

2014. szeptember 22.

1 A KIEGÉSZÍTÉS ELŐZMÉNYEI
Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka, mint a Norbi Update Lowcarb Nyrt. két 50-50%
részvényese részesedésének részleges értékesítéséről határozott. Ezt az elhatározást a két
részvényes

a

Társaság

2014.

március

10-én

tartott

közgyűlésén

is

rögzítette

a

18/2014.03.10. számú határozatban, mely szerint „a társaság részvényesei a tulajdonukban
lévő

részvények

egy

részét

nyilvános

értékesítésre

kívánják

felajánlani.”

A

részvényértékesítés után a 18/2014.03.10. számú közgyűlési határozatnak megfelelően a
Kibocsátó és a Forgalmazó kezdeményezi a teljes értékpapír sorozat bevezetését a
Budapesti Értéktőzsdére, a Részvény Szekció Részvények „Standard” kategóriába.
A nyilvános értékesítés során Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka mint Eladó
Részvényesek a Norbi Update Lowcarb Nyrt. legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000
darab, korábban zárt körben kibocsátott törzsrészvényét ajánlják fel értékesítésre, 50-50%os arányban.
Egy darab részvény értékesítési ára 990,- Ft.
A Norbi Update Lowcarb Nyrt. közvetlenül nem fog bevételhez jutni az Eladó Részvényesek
által értékesített részvényekből. Ugyanakkor a két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc
Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést
és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból – az
Összevont Tájékoztató 1. számú kiegészítésének 6.1.4. pontjában foglaltak figyelembe
vételével -

a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a

Társaságban annak érdekében, hogy a Társaságnak friss forrásokat biztosítson az
értékesítés

bővítését

és

további

nemzetközi

terjeszkedést

támogató

marketing

tevékenységekhez.
A két értékesítő részvényes és a Társaság Igazgatótanácsa a részvények tőzsdei bevezetését
követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a Társaság
rendkívüli közgyűlésének összehívását, amely rendkívüli közgyűlésen döntés születik a
zártkörű tőkeemelésről. A zártkörű tőkeemelésre a nyilvános értékesítési eljárás során
kialakult értékesítési árfolyamon kerül sor.
A nyilvános értékesítéshez és a tőzsdei bevezetéshez készített Összevont Tájékoztató
közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-449/2014. számú határozatával 2014. július
22-én engedélyezte.
A nyilvános értékesítés lebonyolítására az Összevont Tájékoztató 1. sz. Kiegészítésében
bemutatott módon a BUDA-CASH Zrt. értékesítési konzorciumot hozott létre. A konzorcium
tagja az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), a Random Capital
Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1053 Budapest, Szép utca 2.), valamint a
Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1053 Budapest, Kossuth Lajos u 4.). Az Összevont Tájékoztató 1. sz. kiegészítését és a
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hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-491/2014. számú határozatával
2014. augusztus 12-én jóváhagyta.
2014. szeptember 19-én a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-549/2014. számú határozatával
elrendelte, hogy a Kibocsátó és az Ajánlattevők haladéktalanul egészítsék ki az Összevont
Tájékoztatót „a Schóbert Norbert Ferenc tulajdonát képező védjegyek kapcsán tervezett
nem pénzbeli hozzájárulás során történő alaptőke-emelés (Apport) okán”.
A Magyar Nemzeti Bank a megalapozott befektetői döntés meghozatala érdekében
elrendelte, hogy a Kiegészítés mutassa be, hogy az apportra mikor és milyen tervezett
értéken kerül sor; mutassa be az apport ellenében adandó részvények száma és az ebből
fakadó, a tervezett alaptőke emelésből eredő közvetlen elértéktelenedés összegének
mértékét, valamint a Kiegészítés értékelje, hogy a Tájékoztatóban foglalt Kibocsátóra
vonatkozó pénzügyi információkra milyen hatást fejt ki a tervezett Apport.
Az

MNB

elrendelte,

hogy

a

Kiegészítés

közzétételének

engedélyezésére

vonatkozó

kérelmüket a Kibocsátó és az Ajánlattevők nyújtsák be az MNB részére 2014. szeptember
22. napja 16.00 óráig. Az elrendelt Kiegészítés közzétételéig a forgalomba hozatali eljárást
Magyar Nemzeti Bank azonnali hatállyal felfüggesztette.
A Magyar Nemzeti Bank határozatának eleget téve a Kibocsátó és az Ajánlattevők
elkészítették az Összevont Tájékoztató 2. számú Kiegészítését.
A fentieken túl, az MNB által elrendelt kiegészítés elkészítésének és engedélyeztetésének
időigényére tekintettel a Kibocsátó és az Ajánlattevők az értékesítési időszak 2014. október
3-ig történő meghosszabbításáról határoztak.
A Tpt. 33.§(1) bekezdésében foglaltak alapján azon részvényjegyzők, akik 2014. szeptember
19-ig, a forgalomba hozatali eljárás MNB általi felfüggesztéséig részvényt jegyeztek a
jegyzésben résztvevő konzorcium bármely tagjánál, jogosultak az Összevont Tájékoztató 2.
számú kiegészítésének közzétételét követő első vagy második munkanapon a jegyzés
visszavonásáról szóló nyilatkozat megtételére, napközben a jegyzésre kijelölt időszak alatt, a
jegyzési konzorcium azon tagjánál, ahol jegyzésüket leadták.

2 FELELŐS SZEMÉLYEK
A 809/2004/EK rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a 2001. évi CXX.
Törvény (Tpt.) 29.§ (1) bekezdése értelmében a részvények nyilvános értékesítésre történő
felajánlása esetében Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest, 1971. április 16., a.n.:
Horváth Judit, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) és Schóbert Réka (született: Kazincbarcika,
1978. június 28. a.n.: Aranyos Zsuzsanna, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) Eladó
Részvényesek, akik a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása esetében a Tpt.
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5. § (1) bekezdés 2. pontja a) alpontja értelmében Ajánlattevőnek minősülnek, felelősek a
Tájékoztató kiegészítésében szereplő információkért és a Tájékoztató kiegészítés félrevezető
tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért.
A részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetében a Norbi Update Lowcarb
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszáma: 01-10-047754; székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7. B épület) mint
Kibocsátó felelős a Tájékoztatóban kiegészítésben szereplő információkért és a Tájékoztató
kiegészítés

félrevezető

tartalmával

és

az

információ

elhallgatásával

okozott

kár

megtérítéséért.
Alulírott, mint a Tájékoztatóban kiegészítésben szereplő információkért felelős személy
kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen
Tájékoztató

kiegészítésben

szereplő

információk

megfelelnek

a

tényeknek,

a

jelen

Tájékoztató kiegészítés a valóságnak megfelelő tényeket és adatokat tartalmaz, és nem
mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek a Kibocsátó részvényei és a Kibocsátó
helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az
információkból levonható következtetéseket. A Tájékoztató kiegészítés nem tartalmaz
félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást vagy elemzést,
és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe való befektetés megalapozott
megítéléséhez szükséges.

Budapest, 2014. szeptember 22.
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3 ÖSSZEFOGLALÓ „E SZAKASZ” VÁLTOZÁSA
Az Összevont Tájékoztató 1. sz. Kiegészítés Összefoglalójának „E szakasz –
Ajánlattétel” szakaszának E.3. pontja az alábbiról:
E szakasz – Ajánlattétel
E.3.

A Tpt. 20. § (2) bekezdés értelmében a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír
nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő
bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjára az
értékpapírok

nyilvános

forgalomba

hozatalára

vonatkozó

szabályokat

kell

alkalmazni. A „nyilvános forgalomba hozatal” szófordulat használatára ezen
jogszabályhely okán kerül sor a Tájékoztató további szövegezésében.
A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás
keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól
szeptember 26-ig tart. Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft,
legfeljebb 990,- Ft. A tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés
kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetmény tartalmazza, melyet a Kibocsátó az
Ajánlattevők nevében tesz közzé.
A Kibocsátó a forgalmazói feladatok ellátására megbízta a Buda-Cash Brókerház
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A jegyzés helyek a Buda-Cash Brókerház
Zrt. fiókhálózatának irodái, továbbá az Erste Befektetési Zrt., a Random Capital
Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által megjelölt
jegyzési helyek.
A Buda-Cash Brókerház Zrt-nél jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és
aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a
jegyző

értékpapírszámlával

rendelkezzen

a

Forgalmazónál.

A

jegyzési

ív

benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a
Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és
tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott
részére kiterjedően – is elfogadható. A Részvények jegyzési áron számított bruttó
vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett
ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál)
vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a
jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Forgalmazónak arra,
hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott
letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények
jegyzési áron számított bruttó vételára a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára a
jegyzés lezárásáig –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás
lehetőségét is - beérkezzen.
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A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be.
Az Erste Befektetési Zrt-nél jegyzési ajánlatot jegyzési ajánlatot a jegyzési ív
benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének
feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen az Erste Befektetési Zrtnél (továbbiakban: ERSTE Befektetési Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző
kötelező

erejű

és

visszavonhatatlan

kötelezettséget

vállal

a

Részvények

megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi,
hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően
– is elfogadható.
A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a
jegyzési helyen az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő
befizetéssel vagy (2) a az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára
történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a
részvényjegyző átvezetési megbízást ad a ERSTE Befektetési Zrt-nek arra, hogy
ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti
számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési
áron

számított

bruttó

vételára

az

ERSTE

Befektetési

Zrt-nél

vezetett

ügyfélszámlára –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás
lehetőségét is - a jegyzés lezárásáig beérkezzen.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A
jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek
felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla
vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A Random Capital Zrt-nél jegyzési ajánlatot jegyzési ajánlatot a jegyzési ív
benyújtásával és aláírásával lehet tenni.
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A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával
rendelkezzen a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság-nál
(továbbiakban: Random Capital Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző
kötelező

erejű

és

visszavonhatatlan

kötelezettséget

vállal

a

Részvények

megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi,
hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően
– is elfogadható.
A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a
jegyzési helyen a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő
befizetéssel vagy (2) a

Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő

átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző
átvezetési megbízást ad a Random Capital Zrt-nek arra, hogy ügyfélszámláját
terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át.
A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron
számított

bruttó

vételára

a

Random

Capital

Zrt-nél

vezetett

ügyfélszámlára a jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai
egyenlegként rendelkezésre álljon.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A
jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek
felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla
vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A

Reálszisztéma

Értékpapír-forgalmazó

és

Befektető

Zrt-nél

jegyzési

ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos
jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a
Reálszisztéma
Reálszisztéma).

Értékpapír-forgalmazó
A

jegyzési

ív

és

Befektető

benyújtásával

a

Zrt-nél

jegyző

(továbbiakban:

kötelező

erejű

és

visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben
megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az
igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.
A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a
jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel
vagy (2) a jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő
7

átutalással lehet megfizetni (a Reálszisztéma Zrt. KELER-nél vezetett 1440001819410603-00000000 számlájára, közleményben feltüntetve az ügyfélkódot és a
„Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényjegyzés” szöveget), oly módon, hogy a
jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Reálszisztémának arra,
hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott
letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények
jegyzési áron számított bruttó vételára a Reálszisztémánál vezetett ügyfélszámlára
–figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - a
jegyzés lezárásáig beérkezzen.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A
jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek
felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla
vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

az alábbira változik:
E szakasz – Ajánlattétel

E.3.

A Tpt. 20. § (2) bekezdés értelmében a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír
nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő
bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjára az
értékpapírok

nyilvános

forgalomba

hozatalára

vonatkozó

szabályokat

kell

alkalmazni. A „nyilvános forgalomba hozatal” szófordulat használatára ezen
jogszabályhely okán kerül sor a Tájékoztató további szövegezésében.
A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás
keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól
szeptember 26-ig tart. Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft,
legfeljebb 990,- Ft. A tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés
kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetmény tartalmazza, melyet a Kibocsátó az
Ajánlattevők nevében tesz közzé.
A 2014. augusztus 22-én a Kibocsátó által az Ajánlattevők nevében közzétett
hirdetmény

alapján

a

részvényjegyzési

8

időszak

2014.

szeptember

8-tól

szeptember 26-ig került meghirdetésre, egy darab részvény értékesítési ára 990
Ft.
A forgalomba hozatali eljárást az MNB H-KE-III-549/2014 határozatával (2014.
szeptember 19.) 2014. szeptember 19-én délután felfüggesztette, az Összevont
Tájékoztató

2.

számú

Kiegészítésének

MNB

általi

jóváhagyását

követő

közzétételének időpontjáig. A felfüggesztés miatt a Kibocsátó és az ajánlattevő
részvényesek a jegyzési időszak meghosszabbításáról döntöttek. A jegyzési
időszakot az Összevont Tájékoztató 2. számú kiegészítésének közzétételi helyeken
(www.update1.eu, www.kozzetetelek.hu és a www.budacash.hu honlapok) történő
közzétételét követő 1. munkanaptól 2014. október 3-ig hosszabbítják meg.
A Kibocsátó a forgalmazói feladatok ellátására megbízta a Buda-Cash Brókerház
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A jegyzés helyek a Buda-Cash Brókerház
Zrt. fiókhálózatának irodái, továbbá az Erste Befektetési Zrt., a Random Capital
Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által megjelölt
jegyzési helyek.
A Buda-Cash Brókerház Zrt-nél jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és
aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a
jegyző

értékpapírszámlával

rendelkezzen

a

Forgalmazónál.

A

jegyzési

ív

benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a
Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és
tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott
részére kiterjedően – is elfogadható. A Részvények jegyzési áron számított bruttó
vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett
ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál)
vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a
jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Forgalmazónak arra,
hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott
letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények
jegyzési áron számított bruttó vételára a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára a
jegyzés lezárásáig –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás
lehetőségét is - beérkezzen.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be.
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Az Erste Befektetési Zrt-nél jegyzési ajánlatot jegyzési ajánlatot a jegyzési ív
benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének
feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen az Erste Befektetési Zrtnél (továbbiakban: ERSTE Befektetési Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző
kötelező

erejű

és

visszavonhatatlan

kötelezettséget

vállal

a

Részvények

megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi,
hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően
– is elfogadható.
A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a
jegyzési helyen az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő
befizetéssel vagy (2) a az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára
történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a
részvényjegyző átvezetési megbízást ad a ERSTE Befektetési Zrt-nek arra, hogy
ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti
számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési
áron

számított

bruttó

vételára

az

ERSTE

Befektetési

Zrt-nél

vezetett

ügyfélszámlára –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás
lehetőségét is - a jegyzés lezárásáig beérkezzen.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A
jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek
felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla
vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A Random Capital Zrt-nél jegyzési ajánlatot jegyzési ajánlatot a jegyzési ív
benyújtásával és aláírásával lehet tenni.
A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával
rendelkezzen a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság-nál
(továbbiakban: Random Capital Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző
kötelező

erejű

és

visszavonhatatlan

kötelezettséget

vállal

a

Részvények

megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi,
hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően
– is elfogadható.

10

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a
jegyzési helyen a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő
befizetéssel vagy (2) a

Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő

átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző
átvezetési megbízást ad a Random Capital Zrt-nek arra, hogy ügyfélszámláját
terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át.
A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron
számított

bruttó

vételára

a

Random

Capital

Zrt-nél

vezetett

ügyfélszámlára a jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai
egyenlegként rendelkezésre álljon.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A
jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek
felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla
vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A

Reálszisztéma

Értékpapír-forgalmazó

és

Befektető

Zrt-nél

jegyzési

ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos
jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a
Reálszisztéma
Reálszisztéma).

Értékpapír-forgalmazó
A

jegyzési

ív

és

Befektető

benyújtásával

a

Zrt-nél

jegyző

(továbbiakban:

kötelező

erejű

és

visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben
megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az
igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.
A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a
jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel
vagy (2) a jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő
átutalással lehet megfizetni (a Reálszisztéma Zrt. KELER-nél vezetett 1440001819410603-00000000 számlájára, közleményben feltüntetve az ügyfélkódot és a
„Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényjegyzés” szöveget), oly módon, hogy a
jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Reálszisztémának arra,
hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott
letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények
jegyzési áron számított bruttó vételára a Reálszisztémánál vezetett ügyfélszámlára
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–figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - a
jegyzés lezárásáig beérkezzen.
A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív
megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a
jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget
kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a
jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve
(iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A
jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek
felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla
vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

4 A „6. NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉS” FEJEZET VÁLTOZÁSAI
Az Összevont Tájékoztató 1. sz Kiegészítés „6. Nyilvános értékesítés” fejezetének
6.3 alfejezete az alábbiról:

6.3

Az ajánlattétel feltételei

6.3.3 Jegyzési időszak, lezárás túljegyzés esetén
A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében
kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig tart, és
túljegyzés esetén a meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható.
Túljegyzés esetén a jegyzés lezárásáról a Forgalmazó értesítése alapján az Ajánlattevők
döntenek, amennyiben a jegyzett és befizetett részvényjegyzések összértéke eléri a
maximálisan

értékesítésre

felajánlott

mennyiség

összértékét.

Az

Ajánlattevők

meghatalmazása alapján a Kibocsátó a közzétételi helyeken a lezárásról szóló hirdetményt
közéteszi, illetve a hirdetmények a forgalmazási helyeken kifüggesztésre kerülnek. A jegyzés
lezárásáról szóló hirdetmény közzétételi helyeken történő közzétételét követő napon már
nem lehetséges a részvényjegyzés.
A jegyzésre nyitva álló időszak még túljegyzés esetén sem lehet rövidebb, mint 3
munkanap. A jegyzési időszak pontos idejét a Társaság a jegyzési időszak kezdete előtt az
Ajánlattevők nevében közzétett hirdetményben hozza nyilvánosságra a közzétételi helyeken.
Az egyes jegyzési helyeken a jegyzésre kijelölt időszakban – amely nem minden esetben
egyezik meg az ügyfélfogadásra nyitva álló teljes időszakkal - történhet a jegyzések leadása.

az alábbira változik:
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6.3

Az ajánlattétel feltételei

6.3.3 Jegyzési időszak, lezárás túljegyzés esetén
A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében
kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig tart, és
túljegyzés esetén a meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható.
A 2014. augusztus 22-én a Kibocsátó által az Ajánlattevők nevében közzétett hirdetmény
alapján a részvényjegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig került
meghirdetésre, egy darab részvény értékesítési ára 990 Ft.
A

forgalomba

hozatali

eljárást

az

MNB

a

H-KE-III-549/2014

határozatával

(2014.

szeptember 19.) 2014. szeptember 19-én délután felfüggesztette, az Összevont Tájékoztató
2. számú Kiegészítésének MNB általi jóváhagyását követő közzétételének időpontjáig. A
felfüggesztés miatt a Kibocsátó és az ajánlattevő részvényesek a jegyzési időszak
meghosszabbításáról döntöttek. A jegyzési időszakot az Összevont Tájékoztató 2. számú
kiegészítésének

közzétételi

helyeken

(www.update1.eu,

www.kozzetetelek.hu

és

a

www.budacash.hu honlapok) történő közzétételét követő 1. munkanaptól 2014. október 3-ig
hosszabbítják meg.
Túljegyzés esetén a jegyzés lezárásáról a Forgalmazó értesítése alapján az Ajánlattevők
döntenek, amennyiben a jegyzett és befizetett részvényjegyzések összértéke eléri a
maximálisan

értékesítésre

felajánlott

mennyiség

összértékét.

Az

Ajánlattevők

meghatalmazása alapján a Kibocsátó a közzétételi helyeken a lezárásról szóló hirdetményt
közéteszi, illetve a hirdetmények a forgalmazási helyeken kifüggesztésre kerülnek. A jegyzés
lezárásáról szóló hirdetmény közzétételi helyeken történő közzétételét követő napon már
nem lehetséges a részvényjegyzés.
A jegyzésre nyitva álló időszak még túljegyzés esetén sem lehet rövidebb, mint 3
munkanap. A jegyzési időszak pontos idejét a Társaság a jegyzési időszak kezdete előtt az
Ajánlattevők nevében közzétett hirdetményben hozza nyilvánosságra a közzétételi helyeken.
Az egyes jegyzési helyeken a jegyzésre kijelölt időszakban – amely nem minden esetben
egyezik meg az ügyfélfogadásra nyitva álló teljes időszakkal - történhet a jegyzések leadása.

Az Összevont Tájékoztató „6. Nyilvános értékesítés” fejezete kiegészül az alábbi,
6.7 alfejezettel:

6.7
Az

Elállás lehetősége a részvényjegyzéstől a Tpt. 33.§. alapján
MNB

H-KE-III-549/2014

határozatával

(2014.

szeptember

19.)

az

ajánlattevő

részvényeseket az Összevont Tájékoztató 2. számú kiegészítésének elkészítésére, MNB általi
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engedélyeztetésére, majd az engedélyezett Összevont Tájékoztató 2. számú Kiegészítésének
közzétételére kötelezte.
A Tpt. 33.§(1) bekezdés alapján: „Ha a tájékoztatót az értékpapír forgalomba hozatalára
irányuló eljárás időtartama alatt vagy a szabályozott piacon, illetve multilaterális kereskedési
rendszerben történő kereskedés megkezdése előtt kiegészítették, az a befektető, aki a
kiegészítés közzététele előtt az értékpapírt lejegyezte vagy megvételére megállapodást
kötött jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. A
befektető az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követő két munkanapon belül
gyakorolhatja. …”
A fentiek alapján azon részvényjegyzők, akik 2014.szeptember 19-ig, a forgalomba hozatali
eljárás MNB általi felfüggesztéséig részvényt jegyeztek a jegyzésben résztvevő konzorcium
bármely

tagjánál,

jogosultak

az

Összevont

Tájékoztató

2.

számú

kiegészítésének

közzétételét követő első vagy második munkanapon a jegyzés visszavonásáról szóló
nyilatkozat megtételére a jegyzési konzorcium azon tagjánál, ahol jegyzésüket leadták, a
jegyzésre kijelölt időszak alatt. A jegyző egy adott jegyzési íven tett teljes jegyzési
mennyiség

visszavonásáról

nyilatkozhat,

egy

adott

jegyzési

íven

jegyzett

részvénymennyiség részleges jegyzés-visszavonása nem lehetséges.
A jegyzés visszavonása esetén azon ügyfelek esetében, akiknél már megtörtént a jegyző
ügyfélszámlájáról a jegyzési ellenérték átvezetése a jegyzésben résztvevő konzorciumi tag
által a letéti számlára, a jegyzés visszavonásáról szóló nyilatkozat átvételét követő 7 napon
belül a visszavont jegyzésre befizetett ellenérték kamatmentesen és levonás nélkül
jóváírásra kerül a jegyzőnek a konzorciumi tagnál vezetett ügyfélszámláján.

a/ Eljárás a Buda-Cash Zrt-nél leadott részvényjegyzés visszavonása esetén
A BUDA-CASH Zrt-nél leadott jegyzés esetén a jegyzés helyén szükséges a jegyzés
visszavonásáról szóló nyilatkozat leadása a visszavonásra nyitva álló 2 munkanap alatt, azon
belül a személyes – nem online – jegyzésre nyitva álló időszakban. A BUDA-CASH Zrt. a
www.budacash.hu honlapon részvényjegyzés visszavonására vonatkozó nyilatkozat-mintát
tesz közzé, melyet az ügyfelek kinyomtathatnak és személyesen vagy meghatalmazott
igénybevételével leadhatnak a jegyzés helyén. Az ügyfélnek lehetősége van a fenti
nyilatkozat minta helyett más nyilatkozat-forma használatára, ugyanakkor mindenképp
szükséges a jegyzés visszavonásáról szóló nyilatkozat érvényességéhez az alábbi tartalmiformai elemek megléte:
a jegyző személyes adatai a beazonosításhoz (név, anyja neve, címe, személyi ig.
száma,

adószám,

ügyfélkód)

illetve

meghatalmazott

igénybevétele

esetén

a

meghatalmazott adatai is (név, anyja neve, címe, személyi ig. száma), /eseti
meghatalmazás esetén a meghatalmazást mellékelni kell/,
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a nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl.: saját kezűleg írt és aláírt; vagy
nem saját kezűleg írt és 2 tanú alkalmazásával készített nyilatkozat) vagy közokiratba
történő foglalása
a visszavonni kívánt jegyzés jegyzési ívének sorszáma,
jegyző vagy meghatalmazott nyilatkozata arról, hogy a Tpt. 33.§. (1) bekezdésben
biztosított lehetőséggel élve a Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényekre vonatkozó
jegyzési nyilatkozatát visszavonja (a jegyzési ív sorszámának megjelölésével)
A BUDA-CASH Zrt-nél történt online részvényjegyzés esetén kizárólag a 06-80-21-00-21
számú

rögzített

telefonon,

ügyfél-azonosítást

követően

megtett,

személyes

szóbeli

nyilatkozattal vonható vissza a jegyzés. A szóbeli nyilatkozatban meg kell jelölni a
visszavonással érintett jegyzés tranzakció azonosító számát.

b/ Eljárás az Erste Befektetési Zrt-nél leadott részvényjegyzés visszavonása esetén
Az Erste Befektetési Zrt-nél leadott jegyzés esetén a jegyzés helyén szükséges a jegyzés
visszavonásáról szóló nyilatkozat leadása a visszavonásra nyitva álló 2 munkanap alatt, azon
belül a személyes –nem online- jegyzésre nyitva álló időszakban. Az Erste Befektetési Zrt. a
www.erstebroker.hu honlapon részvényjegyzés visszavonására vonatkozó nyilatkozat-mintát
tesz közzé, melyet az ügyfelek kinyomtathatnak és személyesen vagy meghatalmazott
igénybevételével leadhatnak a jegyzés helyén. Az ügyfélnek lehetősége van a fenti
nyilatkozat minta helyett más nyilatkozat-forma használatára, ugyanakkor mindenképp
szükséges a jegyzés visszavonásáról szóló nyilatkozat érvényességéhez az alábbi tartalmiformai elemek megléte.
Az ügyfélnek lehetősége van a fenti nyilatkozat minta helyett más nyilatkozat-forma
használatára,

ugyanakkor

mindenképp

szükséges

a

jegyzés

visszavonásáról

szóló

nyilatkozat érvényességéhez az alábbi tartalmi-formai elemek megléte:
a jegyző személyes adatai a beazonosításhoz (név, anyja neve, címe, személyi ig.
száma,

adószám,

ügyfélkód)

illetve

meghatalmazott

igénybevétele

esetén

a

meghatalmazott adatai is (név, anyja neve, címe, személyi ig. száma), /eseti
meghatalmazás esetén a meghatalmazást mellékelni kell/,
a nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl.: saját kezűleg írt és aláírt; vagy
nem saját kezűleg írt és 2 tanú alkalmazásával készített nyilatkozat) vagy közokiratba
történő foglalása
a visszavonni kívánt jegyzés jegyzési ívének sorszáma,
jegyző vagy meghatalmazott nyilatkozata arról, hogy a Tpt. 33.§. (1) bekezdésben
biztosított lehetőséggel élve a Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényekre vonatkozó
jegyzési nyilatkozatát visszavonja (a jegyzési ív sorszámának megjelölésével)
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c/ Eljárás a Random Capital Zrt-nél leadott részvényjegyzés visszavonása esetén
A Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál leadott jegyzés esetén a
jegyzés

helyén

szükséges

a

jegyzés

visszavonásáról

szóló

nyilatkozat

leadása

a

visszavonásra nyitva álló 2 munkanap alatt a jegyzésre nyitva álló időszakban. A Random
Capital Zrt. a www.randomcapital.hu honlapon részvényjegyzés visszavonására vonatkozó
nyilatkozat-mintát tesz közzé, melyet az ügyfelek kinyomtathatnak és személyesen vagy
meghatalmazott igénybevételével leadhatnak a jegyzés helyén. Az ügyfélnek lehetősége van
a

fenti

nyilatkozat

minta

helyett

más

nyilatkozat-forma

használatára,

ugyanakkor

mindenképp szükséges a jegyzés visszavonásáról szóló nyilatkozat érvényességéhez az
alábbi tartalmi-formai elemek megléte:
a jegyző személyes adatai a beazonosításhoz (név, anyja neve, címe, személyi ig.
száma,

adószám,

ügyfélkód)

illetve

meghatalmazott

igénybevétele

esetén

a

meghatalmazott adatai is (név, anyja neve, címe, személyi ig. száma), /eseti
meghatalmazás esetén a meghatalmazást mellékelni kell/,
a nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl.: saját kezűleg írt és aláírt; vagy
nem saját kezűleg írt és 2 tanú alkalmazásával készített nyilatkozat) vagy közokiratba
történő foglalása
a visszavonni kívánt jegyzés jegyzési ívének sorszáma,
jegyző vagy meghatalmazott nyilatkozata arról, hogy a Tpt. 33.§. (1) bekezdésben
biztosított lehetőséggel élve a Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényekre vonatkozó
jegyzési nyilatkozatát visszavonja (a jegyzési ív sorszámának megjelölésével)
A Random Capital Zrt-nél történt online részvényjegyzés esetén kizárólag a 06-1-501-33-66
számú

rögzített

telefonon,

ügyfél-azonosítást

követően

megtett,

személyes

szóbeli

nyilatkozattal vonható vissza a jegyzés. A szóbeli nyilatkozatban meg kell jelölni a
visszavonással érintett jegyzés tranzakció azonosító számát.

d/

Eljárás

Reálszisztéma

Értékpapír-forgalmazó

és

Befektető

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaságnál leadott részvényjegyzés visszavonása esetén
A Reálszisztéma Zrt-nél leadott jegyzés esetén a jegyzés helyén szükséges a jegyzés
visszavonásáról szóló nyilatkozat leadása a visszavonásra nyitva álló 2 munkanap alatt, azon
belül a személyes jegyzésre nyitva álló időszakban. A Közvetítő a www.rbroker.hu honlapon
részvényjegyzés visszavonására vonatkozó nyilatkozat-mintát
ügyfelek

kinyomtathatnak

és

személyesen

vagy

tesz

közzé, melyet

meghatalmazott

az

igénybevételével

leadhatnak a jegyzés helyén. Az ügyfélnek lehetősége van a fenti nyilatkozat minta helyett
más

nyilatkozat-forma

használatára,

ugyanakkor
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mindenképp

szükséges

a

jegyzés

visszavonásáról

szóló

nyilatkozat

érvényességéhez

az

alábbi

tartalmi-formai

elemek

megléte:
- a jegyző személyes adatai a beazonosításhoz (név, anyja neve, címe, személyi ig.
száma,

adószám,

ügyfélkód)

illetve

meghatalmazott

igénybevétele

esetén

a

meghatalmazott adatai is (név, anyja neve, címe, személyi ig. száma), /eseti
meghatalmazás esetén a meghatalmazást mellékelni kell/,
- a nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl.: saját kezűleg írt

és aláírt;

vagy nem saját kezűleg írt és 2 tanú alkalmazásával készített nyilatkozat) vagy
közokiratba történő foglalása
- a visszavonni kívánt jegyzés jegyzési ívének sorszáma,
- jegyző vagy meghatalmazott nyilatkozata arról, hogy a Tpt. 33.§. (1) bekezdésben
biztosított lehetőséggel élve a Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényekre vonatkozó
jegyzési nyilatkozatát visszavonja (a jegyzési ív sorszámának megjelölésével)

5 A „10. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE” FEJEZET VÁLTOZÁSAI
Az Összevont Tájékoztató „10. Az üzleti tevékenység áttekintése” fejezetének 10.9
alfejezetének 10.9.1 alfejezete az alábbiról:

10.9

Védjegyek

10.9.1 A védjegyek jelenlegi helyzete
Az Update rendszerhez tartozó, működtetését segítő és lehetővé tevő védjegyek jelenleg
Schóbert Ferenc Norbert kizárólagos tulajdonát képezik.
A Kibocsátó jövőbeli eredményessége meghatározó mértékben függ a jelen fejezetben
bemutatott védjegyektől. Tevékenységének, üzleti modelljének elválaszthatatlan részét
alkotják a védjegyek, nélkülük a Norbi Update hálózatok működtetése nem lehetséges.
A hálózatok működését meghatározó, a 10.3.3 fejezetben ismertetet franchise szerződések
alapvetően arra épülnek, hogy a Társaság használati jogot enged védjegyekre. Ezen jog
nélkül

a

franchise

szerződések

nem

jönnének

létre,

ezért

az

itt

ismertetendő

védjegyhasználati megállapodástól alapvetően függnek a franchise szerződések.
Az Update hálózatok működtetésének alapfeltétele, hogy a védjegyeket a Társaság a lentebb
ismertetendő szerződésben rögzített módon hasznosíthassa. A zavartalan hasznosítást a
védjegyhasználat megállapodáson túl az is erősíti, hogy a védjegyjogosult a Társaság
meghatározó részvényese és az igazgatótanács elnöke.
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Schóbert Ferenc Norbert tulajdonában az alábbi védjegyek vannak:
Nemzeti védjegyek:
NORBI update Életmódrendszer (lajstromszám: 188 082, ügyszám: M 05 02464)
Bejelentés dátuma: 2005.07.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2007.01.05.
1 KÓD NORBI update Életmódrendszer 0-24 h (lajstromszám: 188 094, ügyszám:
M 05 02462),
Bejelentés dátuma: 2005.07.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2007.01.05.
2 KÓD NORBI update Életmódrendszer 6-15 h (lajstromszám: 188 081, ügyszám:
M 05 02463),
Bejelentés dátuma: 2005.07.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2007.01.05.
ultra update shop 1 (lajstromszám: 196 875, ügyszám: M 08 01684),
Bejelentés dátuma: 2008.05.16.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2009.03.02.
update 1 (lajstromszám: 200 575, ügyszám: M 09 03736),
Bejelentés dátuma: 2009.12.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.06.22.
update 2 (lajstromszám: 200 573, ügyszám: M 09 03737),
Bejelentés dátuma: 2009.12.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.06.22.
update 3 (lajstromszám: 200 574, ügyszám: M 09 03738),
Bejelentés dátuma: 2009.12.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.06.22.
NORBI UPDATE MENÜ (lajstromszám: 183 526, ügyszám: M0502731)
Bejelentés dátuma: 2005.08.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2006.01.31.
www.norbi.eu update PÉKSÉG (lajstromszám: 200 898, ügyszám: M 10 00226)
Bejelentés dátuma: 2010.01.27.

18

Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.07.28.
norbi update (lajstromszám: 207 472, ügyszám: M1200233)
Bejelentés dátuma: 2012.01.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2012.10.02.
update 1 (lajstromszám: 207 471, ügyszám: M1200232)
Bejelentés dátuma: 2012.01.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2012.10.02.
Közösségi védjegyek:
update (lajstromszám: 009876178)
Bejelentés dátuma: 2011.04.07.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2011.09.13.
norbi update low carb low GI No added sugar (lajstromszám: 009527987)
Bejelentés dátuma: 2010.11.17.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2011.04.27.
A védjegyoltalom a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
szabályozása alapján a bejelentés napjától számított tíz évig tart. A védjegyoltalom
megújítható további tíz-tíz éves időtartamra. A megújítást az oltalmi idő lejáratát legalább
fél ével megelőzően szükséges kezdeményezni, a fenti védjegyek közül a legkorábbi
bejelentési dátumúak esetében 2015 januárjában. Schóbert Ferenc Norbert védjegyjogosult
a Társasággal egyeztetve kezdeményezni fogja a megújítást, ennek érdekében már
megtette az első lépéseket.
A 2013. május 23-án a Társaság mint Használó és Schóbert Ferenc Norbert mint
Védjegyjogosult között kötött, és 2014. február 20-án módosított védjegyhasználati
megállapodás alapján Schóbert Ferenc Norbert a fent felsorolt, tulajdonát képező védjegyek
kizárólagos használatát, hasznosítását engedélyezte a Társaság számára határozott időre,
2019. február 20-ig.
A szerződésben a Védjegyjogosult szavatol azért, hogy a védjegyekre nincs harmadik félnek
azok hasznosítását korlátozó, vagy akadályozó joga.
A védjegyek tekintetében nincs olyan előírás, hogy azok kizárólag együttesen lennének
hasznosíthatóak, tehát akár egyenként is sor kerülhet a hasznosításra.
A szerződést a határozott idő lejára előtt rendes felmondással nem szüntethetik meg a felek.
Bármelyik fél rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
amennyiben a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.
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A Védjegyjogosult köteles a védjegyekre vonatkozó oltalmat fenntartani. Amennyiben a
Használó tudomást szerez arról, hogy a Védjegyeket harmadik személy jogosulatlanul
használja,

a

Védjegyjogosultat

a

bitorlásról

haladéktalanul

értesíteni

köteles,

a

Védjegyjogosult pedig köteles a bitorlóval szemben minden rendelkezésére álló eszközzel
haladéktalanul fellépni.
A védjegyek használata ellenértékének mértéke és megfizetésének módja a szerződés
szerint

szigorúan

bizalmas.

A

használat

a

Társaság

számára

nem

ingyenes,

a

védjegyjogosult nem mondott le hivatalosan és visszavonhatatlanul az ellenértékről, ám a
Társaság megalapítása óta ezen a jogcímen tényleges kifizetés nem történt. Ellenérték
fizetéséről szóló határidőt a megállapodás nem tartalmaz, nem az ellenérték megfizetésének
halasztása történt, hanem a védjegyjogosult döntése alapján nem került erre sor.
A védjegyjogosultnak a jövőben sincs szándékában kifizetést kérni a Társaságtól, amelynek
jelenleg 50%-os tulajdonosa. Ezzel együtt nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy ilyen
kifizetésre esetleg mégis sor kerül, de ennek valószínűsége csekély.
Schóbert

Ferenc

Norbertnek

a

megállapodás

időtartamának

lejáratát

megelőzően

szándékában áll, hogy a védjegyeket a Társaságba apportálja. Az apportálás szándékának
kinyilvánításával Schóbert Norbert tervezi az apportálást, de nem tett kötelező érvényű
nyilatkozatot arról, hogy azt végrehajtja.
A védjegyek használata ellenértékének mértéke szigorúan bizalmas. Éves szinten ez a
védjegyjogosult

által

hangsúlyozottan

nem

tervezett

esetleges

fizetés

a

Társaság

árbevételének kevesebb mint 5%-át tenné ki.

az alábbira változik:

10.9

Védjegyek

10.9.1 A védjegyek jelenlegi helyzete
Az Update rendszerhez tartozó, működtetését segítő és lehetővé tevő védjegyek jelenleg
Schóbert Ferenc Norbert kizárólagos tulajdonát képezik.
A Kibocsátó jövőbeli eredményessége meghatározó mértékben függ a jelen fejezetben
bemutatott védjegyektől. Tevékenységének, üzleti modelljének elválaszthatatlan részét
alkotják a védjegyek, nélkülük a Norbi Update hálózatok működtetése nem lehetséges.
A hálózatok működését meghatározó, a 10.3.3 fejezetben ismertetet franchise szerződések
alapvetően arra épülnek, hogy a Társaság használati jogot enged védjegyekre. Ezen jog
nélkül

a

franchise

szerződések

nem

jönnének

létre,

ezért

az

itt

ismertetendő

védjegyhasználati megállapodástól alapvetően függnek a franchise szerződések.
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Az Update hálózatok működtetésének alapfeltétele, hogy a védjegyeket a Társaság a lentebb
ismertetendő szerződésben rögzített módon hasznosíthassa. A zavartalan hasznosítást a
védjegyhasználat megállapodáson túl az is erősíti, hogy a védjegyjogosult a Társaság
meghatározó részvényese és az igazgatótanács elnöke.
Schóbert Ferenc Norbert tulajdonában az alábbi védjegyek vannak:
Nemzeti védjegyek:
NORBI update Életmódrendszer (lajstromszám: 188 082, ügyszám: M 05 02464)
Bejelentés dátuma: 2005.07.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2007.01.05.
1 KÓD NORBI update Életmódrendszer 0-24 h (lajstromszám: 188 094, ügyszám:
M 05 02462),
Bejelentés dátuma: 2005.07.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2007.01.05.
2 KÓD NORBI update Életmódrendszer 6-15 h (lajstromszám: 188 081, ügyszám:
M 05 02463),
Bejelentés dátuma: 2005.07.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2007.01.05.
ultra update shop 1 (lajstromszám: 196 875, ügyszám: M 08 01684),
Bejelentés dátuma: 2008.05.16.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2009.03.02.
update 1 (lajstromszám: 200 575, ügyszám: M 09 03736),
Bejelentés dátuma: 2009.12.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.06.22.
update 2 (lajstromszám: 200 573, ügyszám: M 09 03737),
Bejelentés dátuma: 2009.12.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.06.22.
update 3 (lajstromszám: 200 574, ügyszám: M 09 03738),
Bejelentés dátuma: 2009.12.22.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.06.22.
NORBI UPDATE MENÜ (lajstromszám: 183 526, ügyszám: M0502731)
Bejelentés dátuma: 2005.08.22.
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Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2006.01.31.
www.norbi.eu update PÉKSÉG (lajstromszám: 200 898, ügyszám: M 10 00226)
Bejelentés dátuma: 2010.01.27.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2010.07.28.
norbi update (lajstromszám: 207 472, ügyszám: M1200233)
Bejelentés dátuma: 2012.01.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2012.10.02.
update 1 (lajstromszám: 207 471, ügyszám: M1200232)
Bejelentés dátuma: 2012.01.25.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2012.10.02.
Közösségi védjegyek:
update (lajstromszám: 009876178)
Bejelentés dátuma: 2011.04.07.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2011.09.13.
norbi update low carb low GI No added sugar (lajstromszám: 009527987)
Bejelentés dátuma: 2010.11.17.
Lajstromozásról szóló határozat kelte: 2011.04.27.
A védjegyoltalom a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
szabályozása alapján a bejelentés napjától számított tíz évig tart. A védjegyoltalom
megújítható további tíz-tíz éves időtartamra. A megújítást az oltalmi idő lejáratát legalább
fél ével megelőzően szükséges kezdeményezni, a fenti védjegyek közül a legkorábbi
bejelentési dátumúak esetében 2015 januárjában. Schóbert Ferenc Norbert védjegyjogosult
a Társasággal egyeztetve kezdeményezni fogja a megújítást, ennek érdekében már
megtette

az

első

lépéseket.

A

védjegyeknek

a

Társaságba

történő,

alábbiakban

részletezendő apportálást követően a megújítást a Társaság fogja kezdeményezni.
A 2013. május 23-án a Társaság mint Használó és Schóbert Ferenc Norbert mint
Védjegyjogosult között kötött, és 2014. február 20-án módosított védjegyhasználati
megállapodás alapján Schóbert Ferenc Norbert a fent felsorolt, tulajdonát képező védjegyek
kizárólagos használatát, hasznosítását engedélyezte a Társaság számára határozott időre,
2019. február 20-ig.
A szerződésben a Védjegyjogosult szavatol azért, hogy a védjegyekre nincs harmadik félnek
azok hasznosítását korlátozó, vagy akadályozó joga.
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A védjegyek tekintetében nincs olyan előírás, hogy azok kizárólag együttesen lennének
hasznosíthatóak, tehát akár egyenként is sor kerülhet a hasznosításra.
A szerződést a határozott idő lejára előtt rendes felmondással nem szüntethetik meg a felek.
Bármelyik fél rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
amennyiben a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.
A Védjegyjogosult köteles a védjegyekre vonatkozó oltalmat fenntartani. Amennyiben a
Használó tudomást szerez arról, hogy a Védjegyeket harmadik személy jogosulatlanul
használja,

a

Védjegyjogosultat

a

bitorlásról

haladéktalanul

értesíteni

köteles,

a

Védjegyjogosult pedig köteles a bitorlóval szemben minden rendelkezésére álló eszközzel
haladéktalanul fellépni.
A védjegyek használata ellenértékének mértéke és megfizetésének módja a szerződés
szerint

szigorúan

bizalmas.

A

használat

a

Társaság

számára

nem

ingyenes,

a

védjegyjogosult nem mondott le hivatalosan és visszavonhatatlanul az ellenértékről, ám a
Társaság megalapítása óta ezen a jogcímen tényleges kifizetés nem történt. Ellenérték
fizetéséről szóló határidőt a megállapodás nem tartalmaz, nem az ellenérték megfizetésének
halasztása történt, hanem a védjegyjogosult döntése alapján nem került erre sor.
A védjegyjogosultnak a jövőben sincs szándékában kifizetést kérni a Társaságtól, amelynek
jelenleg 50%-os tulajdonosa. Ezzel együtt nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy ilyen
kifizetésre esetleg mégis sor kerül, de ennek valószínűsége csekély.
Schóbert

Ferenc

Norbertnek

a

megállapodás

időtartamának

lejáratát

megelőzően

szándékában áll, hogy a védjegyeket a Társaságba apportálja. Az apportálás szándékának
kinyilvánításával Schóbert Norbert tervezi az apportálást, de nem tett kötelező érvényű
nyilatkozatot arról, hogy azt végrehajtja.
A védjegyek használata ellenértékének mértéke szigorúan bizalmas. Éves szinten ez a
védjegyjogosult

által

hangsúlyozottan

nem

tervezett

esetleges

fizetés

a

Társaság

árbevételének kevesebb mint 5%-át tenné ki.
A Tájékoztató 2. számú kiegészítésére az alábbiak szerint kerül sor:
Schóbert Ferenc Norbert mint Védjegyjogosult a Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítésében
kijelenti, hogy a védjegyek használatért ellenértéket eddig sem kért és az apportálásig sem
fog, illetve általában véve a jövőben sem fog kérni.
Schóbert

Ferenc

Norbert

a

védjegyhasználati

megállapodás

időtartamának

lejáratát

megelőzően apportálni fogja a védjegyeket a Társaságba.
Az apportálásról a Társaság közgyűlése dönt. A két értékesítő részvényes és a Társaság
Igazgatótanácsa a nyilvános értékesítési eljárás lezárását és a részvények tőzsdei
bevezetését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a
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Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását. Ezen a rendkívüli közgyűlésen döntés
születik a zártkörű tőkeemelésről, valamint a védjegyek apportjáról.
Schóbert Réka eladó részvényes ezennel nyilatkozik, hogy a közgyűlési döntés során
támogatni fogja a lenti feltételek szerinti apportálást.
Az apportálás előfeltétele, hogy a védjegyek piaci értékét független könyvvizsgáló állapítsa
meg, ennek érdekében a Társaság független könyvvizsgálót kér fel az értékelés elvégzésére.
A védjegyeket a védjegyjogosult 1 db 990 Ft-os kibocsátási értékű törzsrészvény ellenében,
990 Ft-os értéken kívánja apportálni. A közgyűlés a Ptk. alapján jogosult ezt a 990 Ft-os
értéket bekerülési értékként elfogadni abban az esetben is, ha ez az érték alacsonyabb a
független könyvvizsgáló által fentiek szerint meghatározandó piaci értéknél.
Schóbert Ferenc Norbert az apport ellenében 1 db törzsrészvényt kap, melynek névértéke 10
Ft, kibocsátási értéke pedig a fentiek szerint 990 Ft.
Az apport kapcsán az alaptőkét megtestesítő részvények száma mindössze 1 db részvénnyel
emelkedik, ezért elhanyagolható (az alaptőke kevesebb mint 1 tízezreléke) lesz emiatt a
„közvetlen elértéktelenedés”.
Azzal, hogy a védjegyeknek a Társaság általi 5 éves, 2019. február 20-ig tartó kizárólagos
használatát a védjegyeknek a Társaság tulajdonába kerülése váltja fel, a védjegyek
hasznosítása hosszú távon a korábbiaknál is nagyobb biztonságban történhet.
A

Társaság

költségei,

ráfordításai

közvetlenül nem csökkennek,

a

védjegyek

tulajdonjogának

megszerzése

illetve közvetlenül bevételei sem emelkednek,

után
így a

Kibocsátóra vonatkozó pénzügyi információkra az apport közvetlenül nem fejt ki hatást.
Közvetve, a hasznosítás még nagyobb hosszú távú biztonságának megteremtésével a
hosszú

távú

működés

kockázatai

csökkenhetnek,

a

Kibocsátó

becsült

piaci

értéke

emelkedhet.
A számviteli jogszabályok lehetővé teszik, hogy az apportálás évének lezárásakor, a
mérlegkészítés során (a fordulónapra vonatkozóan) a gazdálkodó szervezet úgy döntsön,
hogy ha az apportált védjegyek független könyvvizsgáló által meghatározott piaci értéke
magasabb azok könyv szerinti értékénél, akkor a védjegyeket felértékelje. A felértékelés
közvetlenül az eredményt nem érinti; csak forrásoldalon a Társaság saját tőkéjét az
értékelési tartalék emelkedésével, míg a mérleg eszközoldalán az immateriális javak értéke
emelkedik. A saját tőke értékének növekedése minden részvényes számára kedvező
hatással jár.
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