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1. Kiegészítések a Mérleghez

A Társaság tevókenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése

A Norbi Update több mint 10 éves múltra visszatekintő életmód- és táplálkozási rendszer,

melyhez tcibb mint 300 csökkentett szénhidráttartalmú és gluténmentes terÍnék illetve egyre

uorÁto,3 országban (illetve a novembeÍ 28-i állapot Szerint már 5 országban) immáron 112

boltból á1ló franchise bolthálózatistaÍtozik. A 2013 áprilisában alapított Norbi Update Lowcarb

Nyrt. az Update kereskedelmihálőzatokban forga|mazott termékek után, illetve a márka további

hásználóitól jutalékokat szed. A Társaság bevételei 4 fő tevékenységi területről származnak: a)

hazai bolthá7őzat forgalma utáni |utalék, b) külfrldi bolthálőzatok forgalma utáni jutalék, c)

ételkiszállítás jutaléká' 1reteta Étótn't* Kft.), d) egyebek: jogdíjak, fellépések, szponzoráciő,

egyszeri franóhise díjak. A komplett életmódrendszer, az átfogó saját markás lowcarb

tJnnen<inalat' a jelentís hálőzat, vaÍamint ételek házhozszáIlítása teszik többek között egyedivé

azUpdate rendszert és a tarsaságot.

2014 e1ső kilenc hónapjában a mát korábban kialakított franchise rendszerben műkodő Norbi

Update bo1tok száma^itz-r" bőVült. Az eIhatározott nemzetközi terjeszkedés első lépéseként

megnyílt az első csehországi üzlet és előkészületek történtek az első romániai, szerbiai, ausztriai,

nérieiországi és angliai bolt megnyitására. A folyamatosan zajIő termékfejlesztésnek

ktjszönhetőén a saját irá'ká., szinte iirárőirag a franchise hálózatokban elérhető Norbi Update

termékek szémn tovább nőtt. Az Update termékek az élelmiszer kiskereskedelem speciális

szegmensébe tartoznak. Folytatódott a Teletál Ételfutar Kft.-vel együttműkodve az ételkiszállítás,

illetve további termékek (pl. u Sole-Mizo Zrt. áItal gyártott tejtermékek) kiskereskedelmi
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forgalomba hozataIa is. A forgalomba kerülő termékek volumenének bővülésével a társaság

döntően jutalék alapú bevételei is jelentősen nőttek.

A tarsaság bevételeinek növekedését Magyarországon támogatja a Schóbert hánaspár márkaépítő
tevékenysége, valamint a márka nemzetközi megismertetését szolgáló André Agassi nevével
femjelzett marketing tevékenység. Az Update termékek és hálőzatok célcsoportjai 20I4-ben is
váItozatlartu| az egészségtudatos vásarlók, a fogyni vágyók illetve a cukorbetegek.

Befektetett eszközök
A Befektetett eszközök állomanya az előző évhez képest 79 %o-os növekedést mutat, mely
növekedés szinte teljes egészébentárgyi eszköz vásrárlásából adódik. A Befektetett eszközöket
1,53 M Ft-tal csökkentette a Befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkenése, mely a

Társaság által korábban birtokolt részesedés értékesítéséből fakad.

Forgóeszközök
A mérlegkészítéskor a Társaság Forgóeszkoz á|Iománya 124,767 M Ft, amely teljes egészében

Követelésekből és Pénzeszkozökből áll, és 4I oÁ-ka| múlja felül az előző évit.
A Forgóeszközök állomanyának növekedése a Kovetelések emelkedése valamint a Pénzeszközök
csökkenése mellett következett be.

Aktív időbeli elhatárolások
Az aktiv időbeli elhatárolások jelentős mértékben, 29,794 M Ft-ról 59,495 M Ft-ra nőtt, amely

növekmény az André Agassival kötött marketing megállapodás alapján fennálló költségnek

tudható be, mely a IV. negyedévet terheli.

Saját tőke
A iársaság Saj át tőkéj e a 2OI3 .december 3 1 -i állapothoz képest j elentősen megemelke dett, 52,393

M Ft-ról 1t+}se M Ft-ra, az időszaki mérleg szerinti eredménynek köszönhetően. A saját tőkén

belül a jegyzett tőke 5 M Ft-ról 52 M Ft-ra emelkedett a 20|4. marcius 10-i közgyűlésen

elhaÍároiott tőkeeme|és következtében, amely az eredménytartalék (alaptőkén felüli vagyon)

terhére történt 47 }{Ft összegben.

Mérleg szerinti eredmény
A társáság Mérleg szerinti eredménye pozitiv (6l,963 M Ft), 31 %-os emelkedést mutatva a

2OI3. december 31-i állapothoz képest. Fontos megjegyeznünk' hogy a 20l3-as nem teljes üzleti

év volt a társaság életében, hiszen múködését 2013. április 1 8-an kezdte meg.

Kiitelezettségek
A Kötelezettségek állomanya minimális csökkenést (-7 %) mutat a 2013. december 31-i

ál1apothoz képeit. A Kötelezettségeket teljes egészében Rovid lejaratú kötelezettségek alkotjak,

.'.'' b.ltil a Szállítók állománya a meghatároző 43,697 M Ft összeggel. A Szállítók összege

főként marketing és termékfej lesztési tevékenységből ered.

A Szállítók mellett azEgyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor is jelentős változást (-57%) mutat,

ami abból adódik, ttogyázot3. évre jóváhagyott osztalék 47 MFtösszegben kifizetésre került.
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2. Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele

nz Értékesítés nettó árbevétele az e|őző év végéhez képest 39 %-kal nőtt, míg a 2013'

szeptember 30-i állapothoz képest t82 oÁ-kal Ismételten megjegyzendő, hogy az összehasonlítáS

<iráagában nem ad teljesen tórzítatlan képet aváItozásról, hiszen a20l3-as évet április 18-an

kezdte meg a tarsaság.

2OI4. szeptember 30-án Magyarországon 87, Szlovákiában 24, Csehországban 1 franchise

rendszerben üzemelő Norbi uldate kisLereskedelmi üzlet működött, és értékesítette az Update

termékeket. Az időszak végén, a fejlesztéseknek és új bevezetéseknek köszönhetően az

üzletekben forgalmazott Update termékek száÍna meghaladta a 300-at.

)Ö



A társaság kilenc havi arbevételének mintegy 75oÁ-a szátmazott az Update boltokban
forgalmazott termékek utánrealizált jutalékból,I9oÁ-ottett ki a Teletál Ételfutár Kft. által fizetett
jutalék, és mintegy 6oÁ-ot a más fonásból szélrmazőjutalékok és bevételek.

Anyagiellegű ráfordítások '
Az Anyagsellegű ráfordítások állománya nagymértékű (40 %-os) növekedést mutat a 2013.

december 31-i állapothoz képest. Ennek fő kiváltója az lgénybe vett szolgá|tatások 38oÁ-os

eme|kedése, amely javaÉszt marketing költségeket tartdrmaz. Az Anyagjellegű ráfordításokon
beli1l az Anyagköltség 10,907 M Ft-ra nőtt, amely főként az izemanyag koltségeknek valamint
marketing és egyéb kiadvanyok költségeinek a következménye.

Személyi j etlegű ráfordítások
A Személyi jeÍegű ráfordítások kiugróan magas növekedést produkáltak a 2013. december 3 1-i

áIlapothozképest. Azértéke2OI4. szeptember 30-an 87,550 M Ft, ez5I8 oÁ-os emelkedést jelent

u, élőrő év végéhezviszonyítva.Ezennövekedés magyarázata abban keresendő, hogy míg 2013.

szeptember 30-án azáIlományi|étszám2 fő volt, addig 2014 szeptemberének végén már 22 fővel
üzemel a társaság.

Értét<csot<t<enési leírás
Az Értékcsökkenési leírás növekedése a társaság új tárgyi eszkozbeszerzéseinek következménye.

Egyéb ráfordítások
nZ' Egyéb ráfordítások állományának növekedése foként a várhatő Ipartizési adó fizetési

kötelezettsé ggel magy ar ázhatő.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
AzlJzemí 1tiiteti; tevékenység eredménye 68,778 M Ft, amely az Anyagsellegű ráfordítások és

Személyi jellegti ráfordítások növekedéséből kifolyólag némileg elmarad az elóző év végi

á1lapottól, azonbana2013. szeptember 30-i állapothoz képest növekedést mutat.

Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, Pénzügyi műveletek eredménye

A Pénz-ugyi műveletek bevételei 5,755 M Ft-ra nőttek, amely növekedés kamat bevételből

szétrmazik.
Mivel aPénzigyi műveletek ráfordításai között jelentősebb tétel nem szerepel ezért a

műveletek eredménye is pozitív, értéke 5,643 M Ft.
Pénzügyi

Rendkívüli eredmény
A Rendkívüli ráfordíiások össze ge 2014. szeptember 30-án 2,463 M Ft, amely a társaság által

alapítványoknak nyujtott támogátások összegeit tarta\mazza. Mivel a RendkívÍili bevételek

mindösszesen 60 E Ft-ot tesznek ki az adott időszakban, ezért a Rendkívüli eredmény negatív,

összege -2,403 M Ft.

Adózás előtti eredményo Adózott eredmény
Az Adőzás előtti eredá'ény 2O|4. szeptem6er 30-án 68,778 M Ft, mely a várhatő adófizetési

kötelezettség előírásáv al 6I,963 M Ft Adózott eredményt ad'

Mérleg szerinti eredmény
A Mérleg szerinti eredmény 2014. szeptentber
(6I,963 M Ft), amely összeg a 2013. december

eredményt 3 LoÁ-kal múlj a felül.

30-án megegyezik az adőzott eredménnyel
31-i, osztalékfizetéssel (47 M Ft) csökkentett
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Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
Nincsenek.

3. A társaságnát bekövetkezettváitozások, főbb események 2014 I-III. negyedévében

A társaság 2OI4. március 10-én tartott éves közgyűlésén a2013. évi beszámoló elfogadása után a

részvényesek tőkeemelésről határoztak, a 312014.03.10. számű hatétrozattal a társaság jegyzett

tőkéjét az eredménytartalék terhére 47 milliő Ft-tal' 52 millió Ft-ra emelték fel. A 412014.03.|0.

számu határozatta| a részvények névértékét 10 Ft-ra módosították. A 612014.03.10. számí
hatátozatta| a közgyűlés elhatározta a társaság nyilvánosan működő részvénfiársasággá

alakulását. A közgyűlés egységes irányítási rendszert megvalósító 5 tagu lgazgatótanácsot,

valamint Audit Bizottságot választott.

A I8l2Ol4.03.10. szétmíhatározatában' rogzitették, hogy a múködési forma nyilvánosan működő

részvénytársasággá váItoztatásának, továbbáa20I4. marcius 10-én elhatarozott zarrköru alaptőke

emelésnek cégbírósági bejegyzését követően a társaság részvényesei a tulajdonukban lévő

részvények egy részét nyilvános értékesítésre kívánják felajánlani. Ahatérozatban a közgyűlés

úgy döntött,_ hogy a nyilvrínos értékesítést követően a tiársaság kezdeményezi a teljes

részvénysorozat Éudapesti Értéktőzsde Részvény Szekció ,,Standard'' kategóriájába történő

bevezetését.

A Cégbíróság a közgyrilési határozatokat2014. március 3l-én jegyeztebe (2014. marcius 10-i

hatállyal).

A közgyűlési d<jntés alapjan elkészített Összevont Tájékoztatő kozzététeLét, amely egyrészt a

társasá-g által korábbanzártkörben kibocsátott, legalább 800000 db és legfeljebb 2200 000 db

torzsréázvény nyilvános értékesítéséhez' másrészt a tarsaság által korábban kibocsátott 5 200 000

db törzsré sivény Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekció ,,Standard'' kategóriába történő

bevezetéséhez készü1t, iMagyar Nemzeti Bank 2014. július 22-én engedélyezte. Az osszevont

Tájékoztatő I. és 2. kiegészíÉsénekközzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2014. augusztus 6-án

iilétve 2OI4. szeptembei 22-én engedélyezte. A részvények nyilvános értékesítése, részvényként

990 Ft-os árfolyamon, jegyzési ó1a.a' keretében,2O14. szeptember 8-an kezdődtitt és 2014.

október 3-iírr eredményesen zárult. A részvényjegyzők83I764 db részvény jegyeztek.

A Társaság I-III. negyedéves jelentése a Társaság székhelyén (1031 Budapest, Záhony utca 7 lB)

munkanapokon 9-től 16 őráig megtekinthető.

A Trírsaság kijelenti, hogy az I-III. negyedéves jelentést fi.iggetlen könyvvizsgáló nem vizsgá|ta-

A Társaság kijelentí, hogv u jelentés á valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz,

nem hallga:t el-olyaniény-t, u*.ly a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel

bir, az íIka1mazhatő siámviteli előírások a\apján, a legjobb tudásunk szerint elkészített I-III.

negyedéves beszámoló valós és megbízhatő képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről,

pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről.
i i.tJnte' íarta1máért a Társáság félelősségge| tartoz1k, a jelentés elmaradásával, illetve

félrevezető tarta|mával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. 
J'n
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A Tarsaság felhívja a részvényesek és a nyilviínosság figyelmét, hogy az I-IÍI. negyedéves
jelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

A Társaság kijelenti, hogy a 2014. I-III. negyedéves üzleti jelentés megbízható képet ad a
Tarsaság trétyzeterot, fejlődéséről, teljesítményérőI, ismerteti apénzttgyi év hátralévő időszakát

érintő főbb kocká zatokat é s bizonytal ansági tény ezőket.

Budapest, 2014. november 28.

Norbi Update Lowcarb NYrt.
'Í031 Budapest, Záhony u. 7/B 'az igazgatőtanács elnö

Adószám: 2435957 3-2'41

Cégiegyzék szám: 01 ''1 0'047754
Norbi Update Lowcarb Nyrt.

Banksiámta szam; 11 742087'2008561 4
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Üzleti jelentés

A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. I-III. negyedéves tevékenységéről

1. A Társaság tevékenységét befolyásolő gazdasági és piaci folyamatok ismertetése

A Norbi Update több mint 10 éves múltra visszatekintő életmód- és táplálkozási rendszer,

melyhez t<ibb mint 300 csökkentett szénhidráttartalmú és gluténmentes termék illetve egyre

bővílő, 3 országban (illetve a november 28-i állapot szerint mÍn 5 országban) immáron 112

boltból álló franchise boltháló zat is tartozik. A 2013 áprilisában alapított Norbi Update Lowcarb

Nyrt. az Update kereskedelmihálőzatokban forgalmazott termékek után, illetve a márka további

hásználóitóljutalékokat szed. A Társaság bevételei 4 fő tevékenységi területről származnak: a)

hazai boltháIőzat forgalma utáni jutalék, b) külföldi bolthálőzatok forgalma utáni jutalék, c)

ételkiszállítás jutaléká 6etetfl Éterutár Kft.), d) egyebek: jogdíjak, fellépések, szponzoráciő,

egyszeri franóhise díjak. A komplett életmódrendszer, az átfogó saját markás lowcarb

te-rmen<inalat, a jelentís háIőzat, valamint ételek hizhozszáIlítása teszik többek között egyedivé

azlJpdate rendszert és a társaságot.

2014 első kilenc hónapjában a már korábban kialakított franchise rendszerben működő Norbi

Update bo1tok széma'Ilz-r" bővült' Az elhatározott nemzetköZi terjeszkedés első lépéseként

mlgnyílt az első csehországi üzlet és előkészületek történtek az első romániai, szerbiai, ausztriai,

néÁeiországi és ang1iai bolt megnyitására. A folyamatosan zaj|ő termékfejlesztésnek

köszönhetőén a saját **ká', szinte kizárőIag a franchise hálózatokban elérhető Norbi Update

termékek szétma tovább nőtt. Az Update termékek az élelmiszer kiskereskedelem speciális

szegmensébe tartoznak. Folytatódott a Teletál Ételfutar Kft.-vel együttműködve az ételkiszállítás,

illetve további termékek (pl. u Sole-Mizo Zrt. áItal gyártott tejtermékek) kiskereskedelmi

forgalomba hozatala is. A }orgalomba kerülő termékek volumenének bővülésével a társaság

doritően jutalék alapú bevétetéi is jelentősen nőttek. A társaság bevételeinek növekedését

Magyarois zágon táÁogatja a Schóbert hánaspár markaépítő tevékenysége, valamint a márka

neriletközi megismert.te'et szolgáló André Agassi nevével fémjelzett marketing tevékenység. A
Norbi Update térmékek ésháIőzátok célcsoporl1ai 2}|4-ben is váItozat\anul az egészségtudatos

vásárlók, a fogyni vágyók illetve a cukorbetegek.

2. A Mérle ghez és E redm énykimutatásh oz Ííizött kiegészítések

Befektetett eszközök
A Befektetett eszközök állomany a az e\őzó évhez képest 79 Yo-os növekedést mutat, mely

növekedés szinte teljes egészébentárgyi eszköz vásárlásából adódik. A Befektetett eszközöket

1,53 M Ft-tal cstikkentetti a Befektetétt pénzügyi eszközök állomanyának csökkenése, mely a

Tarsaság által korábban birtokolt részesedés értékesítéséből fakad.

Forgóeszközök
A rriérlegkészítéskor a Tarsaság Forgóeszköz ál|ománya 124,767 M Ft, amely teljes egészében

Követelésekből és Pénzeszkózökből ál1, és 4I Yo-ka| múlja felül az e\őzó évit.

l,



A Forgóeszközök állományrínak növekedése a Követelések emelkedése valamint aPénzeszközök
csökkenése mellett következett be.

Aktív időbeli elhatárolások
A Költségek' ráfordítások aktív időbeli elhatárolása jelentős mértékben, 29,794 M Ft-ról 59,495
M Ft-ra nőtt, amely növekmény az André Agassival kötött marketing megállapodás alapján
fennálló költségnek tudható be, mely a IV. negyedévet terheli.

Saját tőke
A társaság Saját tőkéje a 2013.december 31-i állapothoz képest jelentősen megemelkedett, 52,393
M Ft-ról 114,356 M Ft-ra, azidószaki mérleg szerinti eredménynek köszönhetően. A saját tőkén

belül a jegyzett tőke 5 M Ft-ról 52 M Ft-ra emelkedett a 2014. marcius 10-i közgyíilésen
elhatározott tőkeemelés következtében, amely az eredmény'tartalék (alaptőkén felüli vagyon)

terhére t<jrtént 47 mFtösszegben.

Mérleg szerinti eredmény
A tarsaság Mérleg szerinti eredménye pozitiv (61,963 M Ft), 31 %-os emelkedést mutatva a

2013. december 31-i állapothoz képest. Fontos megjegyezntink, hogy a 2013-as nem teljes üzleti

év volt a társaság életében, hiszen működését 2013. április 18-án kezdte meg.

Kötelezettségek
A Kötelezettsegek állománya minimális csökkenést (-7 %) mutat a 2013. december 31-i

á|lapothoz képest. A Kötelezettségeket teljes egészében Rövid lejáratú kötelezettségek alkotják,

"".n 
b.ltil a Szállítók állománya a meghatároző 43,697 M Ft összeggel. A Szállítók összege

fióként marketing és termékfej lesztési tevékenységből ered.

A Szállítók mellett azEgyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor is jelentős változást (-57%) mutat,

ami abbóladódik, trogy á zot3. évre jóváhagyott osztalék 47 MFtösszegben kifizetésre került.

Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevétele
szeptember 30-i állapothoz képest
önmagában nem ad valós képet a
társaság.

az előző év végéhez képest 39 Yo-kal nőtt, míg a 2013'
I82 oÁ-kal. Ismételten megj egyzendő, hogy az összehasonlítás

változásról, hiszen aZOI3-as évet április 18-an kezdte meg a

2014. szeptember 30-án Magyarországon 87, Szlovákiában 24, Csehországban 1 franchise

rendszerben üzemelő Norbi update kiskereskedelmi üzlet működött, és értékesítette az Update

termékeket. Az időszak végén, a fejlesztéseknek és új bevezetéseknek köszönhetően az

üzletekben fotgalmazott Update termékek számameghaladta a 300-at.

A társaság kilenc havi arbevételének mintegy 75Yo-a származott az Update boltokban

forgalmazJtt termékek utánrealizált jutalékbóL, Ig%r-ottett ki a Teletál Étetrutar Kft. által ftzetett

;utalek, és mintegy 6oÁ-ota más fonásból származójutalékok és bevételek'

Anyagiellegű ráfordítások
nz" űyaeJéttegti ráfordítások állománya nagymértékű (40 %-os) növekedést mutat a 2013.

december 31-i állapothoz képest. Ennek fő kiváltója az lgénybe vett szolgá|tatások 387o-os

emelkedése, amelyjavarészt marketing költségeket tarta\maz. Az Anyagjellegű ráfordításokon
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belül az Anyagköltség 10,907 M Ft-ra nőtt' amely főként az izemanyag költségeknek valamint
marketing és egyéb kiadvanyok költségeinek a következménye.

Személyi j eltegű ráfordítások
A Személyi jellegű ráfordítások kiugróan magas növekedést produkáltak a 2013. december 3 l-i
ál|apothozképest. Azértéke2014. szeptember 30-an 87,550 M Ft, ez5I8 oá-os emelkedést jelent

az előző év végéhez viszonyítva. Ezen növekedés magyaúnata abban keresendő' hogy míg 2013.

szeptember 30-án az á|Ioményi|étszélm2 fő volt, addig 2014 szeptemberének végén mátr 22 fóve|
üzemel a tarsaság.

Értékcstikkenési leírás
Az Értékcsökkenési leírás növekedése a tarsaság új tárgyi eszközbeszerzéseinek következménye.

Egyéb ráfordítások
Az Egyéb ráfordítások állomanyának novekedése főként a vérhatő Ipanizési adó fizetési
kötelezettsé ggel magy ar ázhatő.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
AzÜzemi (tizleti) tevékenység eredménye 68,778 M Ft, amely az Anyagsellegű ráfordítások és

Személyi jellegű ráfordítások növekedéséből kifolyólag némileg elmarad az e\őző év végi
állapottól, azonban a2013. szeptember 30-i állapothoz képest növekedést mutat.

Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, Pénzügyi műveletek eredménye
A Pénzügyi műveletek bevételei 5,755 M Ft-ra nőttek, amely növekedés kamat bevételből

szétrmazik.
Mivel aPéruigyi múveletek ráfordításai között jelentősebb tétel nem szerepel ezért a Pénztigyi

műveletek eredménye is pozitív' értéke 5,643 M Ft.

Rendkívüli eredmény
A Rendkívüli ráfordíiások összege2OI4. szeptember 30-án 2'463 M Ft, amely a társaság által

alapítványoknak nyújtott támogatások osszegeit tartalmazza. Mivel a Rendkívüli bevételek

mindösszesen 60 E Ft-ot tesznek ki az adott időszakban , ezért a Rendkívüli eredmény negatív,

összege -2,403 M Ft.

Adózás előtti eredmény, Adózott eredmény
Az Adőzás előtti eredÁény 2014. szeptember 30-án 68,778 M Ft' mely a várhatő adófizetési

kötelezettség előírásával6I,963 M Ft Adózott eredményt ad.

Mérleg szerinti eredmény
n Méileg szerinti eredmény 2OI4. szeptember 3O-átt megegyezik az adőzott eredménnyel

(6I,963 ú ro, amely összeg a2OI3. december 31-i' osztalékfizetésse| (4] M Ft) csökkentett

eredményt 3 |%o-kal múlj a felül.

Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
Nincsenek.
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3. A társaság jegyzett tőkéje
A társaság jegyzett tőkéjét 5200 000 darab, azaz ötmilliő-kettőszázezer darab, egyenként 10 Ft
névértékű demateriali zált törzsrészvény alkotj a.

A részvények dematerialízáIt értékpapírok, melyek a KELER Zrt-né| kerültek nyilvántartásra. A
tőzsdei forga|mazás sztikséges feltételeként értékpapírszérrlán bonyolódik az részvények
esetében megkötött üzletek elszámolása. '

4. A törzsrészvényekhez kapcsolódó jogok
Arészvényesarészvényesijogokgyakorlására(i)a részvényes kérése alapjan az értékpapí-

rszámla-vezetó által kiállított tulajdonosi igazo|ás birtokában; (ii)a részvénykönyvbe történő

bej egyzést követően j ogo sult.
A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás aközgyti|és vagy
a megismételt kcizgyűlés napjáig érvényes.

A részvényes részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján

gyakorolhatj a.Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak

egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmaző részvényes utasításai szerint kell
szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvén1'telen.

Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai a|apján eljaró részvényesi meghatalmazott a

Társasággal szemben arészvényesijogokat saját nevében, arészvényesjavára gyakorolja.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatőtanács taga, a cégvezető, a
Észvénytársaság vezető állású munkavállalója' és a felügyelőbizottság taga, kivéve ha e

személyek meghatalmazottként minden egyes határozatijavaslatra egyértelmű, a meghatalmaző

részvényes által adott írásbeli szav azási utasítással rendelkeznek.

A képviseleti meghatalmazás egy közgytilésre, vagy határozott időre, legfeljebb 12 (tizerkét)

hónapra szólhat. A képviseleti meghata|mazás kiterjed a felfiiggesztettközgyűlés folytatására és a

haáíozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgytilésre. A képviseleti meghatalmazás

me gfe l e l ő s é ge tár gy ab an az igazgatótanác s dönt.

A részvényes jogosult a kozgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között

felvilágosíiást kérni, észrevételt és indítvány tenni, valamint szavazati joggal rendelkező

részvéÁy birtokában szavazni. A közgyilésen részt venni szándékoző részvényes, illetve

részvényesi meghata\mazott nevét legkésőbb a kozgytilés kezdő napját megelőzó második

munkanapi g kell a ré szvénykönyvbe bej e gyezni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásara az a személy jogosult, akinek nevét -

lezárásénak időpontjában - a részvénykönyv tafialmazza. A részvénykönyv |ezárása nem

kor1átozzaarészvénykönyvbe bejegyzett személy jogátrészvényeinek arészvénykönyv \ezárását

követő áttuházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruhézása nem zárja

ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt ajogát, hogy a közgyűlésenrésztvegyen és az

őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés napirendjére ttuott ügyre vonatkozóan az igazgatőtanács köteles minden

részvényesnek a kbzgyrilés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a

szükséges felvilágosítást megadni'

A felvilágosítást az igazgatótanács csak akktlr tagadhatja meg, ha álláspontja szeirÍ. az a

Társaság íz|eti titkát sértené. Ebben az esetber is kötelező a felvilágosítás megadása, ha affa a
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közgyűlés határozata kötelezi az igazgatőtanácsot. Az izleti titkot nem tartalmaző felvilágosítás
megadása nem korlát ozhatő.

A részvényes a felvilágosításhoz való joga nem terjed ki a Tarsaság üzleti könyveibe, illetve
egyéb üzleti irataiba való betekintés jogara 

,

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, arnig az esedékes vagyoni hozzájárulását nem

teljesítette.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) széza\ékával rendelkeznek - az ok

megjelölésével - írásban kérhetik azigazgatőtanácstól, hogy valamely kérdést tílzzön a közgyűlés
napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a meghivő kézhezvételétől, illetve a közgyrílés

ösizehívásáról szóló hirdetmény megjelentésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

5. Az 5"Á-ná| nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes

alaptőkére vonatkozóan*

Név llletőség Tevékenység Mennyiség
(db)

Részesedés
(%\

Szavazati
aránv PÁ\

Megjegyzés

SchÓbert Ferenc
Norbert

BelfÖldi Magánszemély 2 600000 50,00% 50,00% tÖrzsrészvény

Schóbert Réka BelfÖldi Maqánszemélv 2 600000 50,00% 50,00% törzsrészvény

x A mérleg fordulónapját követően, 20l4. október 3-án|ezárult a táraság nyilvános részvényértékesítése, amely

során a réúvényjegyát s:t '164 db korábban kibocsátott részvényjegyeztek 990 Ft-os árfolyamon. A részvény-

értékesítést követően Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka tulajdonában 2184 118 - 2184 ll8
törzsrészvény van, ami 42,0oo/o-42,o07o-os részesedésnek illetve szavazati aránynak felel meg. Az értékesítés

során részvényt jegyzők részesedése illetve szavazati aránya együttesen 16,00yo, közüliik egyetlen részvényes

részesedése illetve szavazati aránya sem haladja megaz 5oÁ'ot'

6. A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint 
^z 

alapszabály

módosítására vonatkoző szabáiyok (a társaság alapszabálya alapján)

A közgyilés a Társaság legfőbb szerve' mely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlé s kizárőlagos hatáskörébe tartozik:
(i) dcintés - ha t<irriény eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és

módosításaról;
(ii) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáről;
(iiD a Társaság átalakulásának és jogutód nélktili megszűnésének elhatározása;

iiuj az igazgaiőtanács tagjainak, és elnökének, valamint a könywizsgálónak a megválasztása,

vis szahívás a, díjazásának me gállapítása;
(v)az audit bizottság tagj ainak megv áIasztása;

r'il az egyes 
'é''rrénysorozatokhoz 

ftződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes

részvényfaj ták, osúáIyok átalakítása;
(vii) dóntés -haazAlapszabály eltérően nem rendelkezik - osztaléke\óIegfizetéséről;
(viii; a<intes a nyomdai uton előállított részvény dematerializáltrészvénnyé történő átalakítáSaÍól;

(ix) a számviteli trirvény szerinti beszámoló jóváhagyása;

i*;'a.i''te' -ha azAlapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;

i*il döntés -ha azAlapszaüály másként nem rendelkezik - az a\aptókeLeszállításáról;
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(xii) döntés - ha az A\apszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztathatő vagy jegyzési
j ogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
(xiii) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásaról, illetve az igazgatótanács
fe|hatalmazásáról ajegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
(xiv) dönté s az i gazgatótanác s tagj ainak adandó felmentvény tár gy áb an;
(xv) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásaről;
(xvi) döntés minden olyan kérdésben, amit torvény vagy az A|apszabáIy akizgyűlés kizarólagos
hatáskörébe utal.

A közgnilésnek a fenti (i) - (vi), (xi) - (xiii) pontokban felsorolt ügyekben' ha törvény eltérően
nem rendelkezik, a határozati javaslatot háromnegyedes tobbséggel kell elfogadnia. Egyéb
ügyekb en a kozgyűIé s a hatétr o zatot e gy szeni szótö bb s é gge| hozza me g.

Az igazgatótanács a Tarsaság úgyvezető szerve' amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11 (tizenegy)
természetes személy tagból áll. Elnökét a közgyűlés választja.
Azigazgatótanács tagjait akózgyulés választja határozott,legfeljebb 5 (ö0 évi időtartamra' Az
igazgatőtanács tagjai itjraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

A Társaságnál legalább 3 (harom) tagú auditbizottság működik, amelynek tagjait aközgyu\és az

igazgatőtanác s füg getlen tagj ai közül v álasztja.

7. Kockázatok

A társaság által felügyelt franchiseháIőzatok azIJpdate életmódrendszer termékeit forgalmazzák,
melynek népszeriisége a fogyasztói szokásoknak az egészséges életmód koncepciójan belüli
váItozásai miatt nehezen becsülhetően váItozhat. A fogyasztói dcintésekre a média és reklámok
jelentős hatást gyakorolnak' nem zárhatő ki, hogy versenytarsak nagy költségvetésű

kampányokkal háttérbe szoríthatják a jelenleg népszerű Update rendszert, vagy a lowcarb
koncepciót a korábbiaknál rosszabb színben tüntethetik fel'

A lowcarb koncepció széles körben elfogadott és elismert, érdemi tudományos és szakmai

kifogások nem ismertek, nem zárhatő ki azonban teljes bizonyossággal' hogy a későbbiekben új

vizsgá|ati módszerek, új tudományos kutatások eredményének hatására a csökkentett

szénhidráttartalmú termékek a jelenleginél kedvezőtlenebb megítélés alá eshetnek majd. Egyes

termékszegmensben versenytársak a fogyasztók nagy része számára nagyjából izonos
életmódbeli értéket képviselő, alacsonyabb árazásu, erősebb marketinggel támogatott, vagy az

eredeti, nem csökkentett szénhidráttartalmú termékhez még inkább hasonlító ízvilrággal birő
termékkel jelennek meg.

A tarsaság által felügyelt kereskedelmi hálózatok piacait áItaléhan véve erős verseny jellemzi. A
Magyarországon kívüli piacokon történő fokozatos megjelenéssel nőhet a devizábanjelentkező
bevételek aránya, a forint arfolyamváltozása emiatt az eredményességre nagyobb hatással lehet.

Miközben a társaság véleménye szerint a piacon elérhető legszélesebb termékválasztékkal
szolgálja ki fogyasztőit, az Update rendszer alapvetően az éIelmíszer kiskereskedelem egyetlen

'p".iáli' szegmensére, az alacsony szénhidráttartalmú (lowcarb) élelmiszerekre, étrendre

iluporru üzleti sikerét; a fogyasztői szokások hirtelen vá|tozása vagy a lowcarb élelmiszerek

irántibizalom esetleges megrendülése esetén ahálőzatok forgalma visszaeshet.

A társaság által megbizott gyártők kötelezettséget vállalnak, hogy az Update termékek minden

esetben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és minőségi feltételeknek' de a szigorú
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követelmények és ellenőrzések ellenére sem zárható ki teljes mértékben, hogy egyes termékeknél

átmenetileg esetleg minőségi problémák léphetnek fel.

A társaság és az Update rendszer eddigi üzleti teljesítménye és sikere döntő részben Schóbert

Ferenc Norbert személyére épül, aki fenn kívánj a tartarti írfutyitő szerepét a jövőben is, de nem

zárható ki teljes bizonyossággal' hogy aktív szerépét feladni kényszerülhet.

8. Egyéb megállapítások

A mérleg fordulónapját követően , 2014. október 3-án eredményesen, sikeresen |ezfuu|t a táraság

nyilvános részvényértékesítése. Ennek során arészvényjegyzók83I764 db korábban kibocsátott

részvény jegyeztek 990 Ft-os arfolyamon; arészvények egyik 50%-át Schóbert Ferenc Norbert,

másik sowat Schóbert Réka értékesítette. Sor került az allokációra és a részvényeknek

ügyfélszámlákon történő jőváírására. Minden jegyző az álta\a igényelt részvény mennyiséghez
jutott hozzá

A részvényértékesítést követően Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka tulajdonában

2 I841 18 _ 2 I84 1 18 törzsrészvény van, ami 42,00 _ 42,OOYo-os részesedésnek illetve szavazati

aránynak felel meg. Az értékesítés során részvényt jegyzők részesedése illetve szavazati aránya

együttesen I6,0Oyo. Egyetlen részvényjegyző részesedése illetve szavazati aránya sem haladja

megaz 5,00%-ot.

A társaság az eredményes részvényértékesítést követően kezdeményezte a teljes részvénysorozat
(azaz 5 zóo ooo millió darab, egyenként l0 Ft névértékű törzsrészvény)bevezetését a Budapesti

Értéktőzsde 13ÉD Részvény siet cio ,,Standard'' kategóriába. A BÉT Zrt. vezérigazgatőja2014.
november 7-én az 53I|2OI4. szétmű határozatával a részvényeket a Terméklistára felvette. A
részvények első tőzsdei kereskedési napja 2014. november 10. volt.

A mérleg fordulónapját követően, 2OI4. október I2-én megnyitották az első Norbi Update

kiskereskidelmi egységet az Egyesült Királyságban (London), 2014. november 23-án

Romániában Q'{agyvárad).

A társaság igazgatőtanácsa2014. november 11-én összehívta a tarsaság rendkívüli közgyűlését

2014. decómber 1l-re, majd,20l4. november 19-én közzétette aközgyúIéshatfuozatai javaslatait.

A tarsaság nem vásarolt vissza sajéú" részvényeket. A társaság nem végez környezetvédelemmel
kapcsolatós fejlesztéseket. A társaság csekély mértékű kutatási és kísérleti fejlesztési

tevékenysé get végez.

Budapest, 2014. november 28.

Norbi Update Lowcarb NYrt,

1031 Budapest' Záhony u. 7/B

AdÓszám: 2435s573'2 41

Cégjegyzék szám: 0 1 
_1 0-047754

({;",:,.\*-i
az igazgatotanác s e lnöke

Norbi Update Lowcarb Nyrt.ganksiámla szám' 11 7420B7-20085614
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