
Rendkívüli tájékoztatás 

 

Tisztelt Befektetők! 

 

A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 

rendkívüli tájékoztatás keretében tájékoztatja Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 

Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében határozatot hozott. 

 

A határozat száma: H-PJ-III-25/2016. 

 

A határozat rendelkező része: 

 

I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben haladéktalanul, de legkésőbb 1 

(egy) munkanapon belül tájékoztassa a nyilvánosságot minden, a nyilvánosan 

forgalomba hozott értékpapírja értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését 

közvetlenül vagy közvetve érintő, így különösen a közgyűlések helyére, idejére és 

napirendjére, a részvények és a szavazati jogok teljes számára és a 

részvénytulajdonosok közgyűléseken való részvételi jogaira, a képviseleti jog 

gyakorlásának feltételeire vonatkozó információkról,és ezen információkról a 

közzététellel egyidejűleg tájékoztassa az MNB-t. 

 

II. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben teljes körűen és határidőben 

tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek, ennek keretében a jövőben minden naptári hónap utolsó napjára 

vonatkozóan haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon tegye közzé a 

részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény 

állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát, és ezen információkról a 

közzététellel egyidejűleg tájékoztassa az MNB-t. 

 

III. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételét követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül gondoskodjon arról, hogy a 

2016. április 29. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének helye, ideje és 

napirendje, a részvények és a szavazati jogok teljes száma és a részvénytulajdonosok 

közgyűlésen való részvételi jogai, a képviseleti jog gyakorlásának feltételei – rendkívüli 

tájékoztatás keretében – az MNB által működtetett, hivatalosan kijelölt 

információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.hu) (Információtárolási rendszer) 

közzétételre kerüljön. 

 

IV. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételét követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül – rendszeres tájékoztatás 

keretében – 2016. március 31. napjára vonatkozóan az Információtárolási rendszerben 

tegye közzé a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját 

részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát. 

 

V. A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 

1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által működtetett 

szabályozott piacra (BÉT) bevezetett névre szóló, dematerializált, 10,- Ft névértékű 

törzsrészvényei (értékpapírkód: HU0000128103; tőzsdei kategória: Standard) (Norbi 

Update Lowcarb részvény) tőzsdei forgalmazását az MNB a jelen határozat BÉT általi 

kézhezvételét követően haladéktalanul, a jelen határozat rendelkező részének III-IV. 



pontjaiban írt felszólításnak megfelelő rendkívüli és rendszeres tájékoztatások 

Kibocsátó általi közzétételéig, továbbá az ezen időpontig esetlegesen keletkező 

valamennyi további rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Kibocsátó általi 

teljesítéséig felfüggeszti. 

 

Az MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul 

intézkedik a Norbi Update Lowcarb részvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt. 

 

VI. Az MNB a jelen határozatban foglalt tájékoztatási kötelezettség megsértésére tekintettel 

a Kibocsátóra vonatkozóan a honlapján nyilvános közleményt tesz közzé. 

 

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 

 

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek 

nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban 

biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a felügyeleti bírság kiszabását 

is. 

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, 

illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a 

határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 

hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A 

keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél 

kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

 

A határozat felülvizsgálatára irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást – ha 

egyéb intézkedésre nincs szükség – legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől 

számított nyolcadik napra kell kitűzni. A keresetlevél benyújtásának a határozat 

végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás 

felfüggesztését kérheti. A kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és 

az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség 

elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránt kérelmet – hiánypótlási 

felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. 

 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes 

közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül 

írásban kérheti.” 

 

 

 

A kiadmányozás dátuma:   2016. április 5. 

 

 

 

 

Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 


