
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. 

 

Bár a jogsértést közvetlenül nem a Társaság mulasztása idézte elő, a rendszeres 

tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok súlyos megsértésére tekintettel az MNB a 

jogsértő állapot megszüntetéséig a mai naptól felfüggesztette a Norbi Update Lowcarb 

részvények forgalmazását a Budapesti Értéktőzsdén. 

 

A határozat száma: H-PJ-III-30/2016. 

 

A határozat rendelkező része: 

 

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

tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek, ennek keretében minden esetben intézkedjen arról, hogy a jövőben az 

éves jelentés közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és 

határidőben kerüljön sor, és ezen információkról a közzététellel egyidejűleg tájékoztassa 

az MNB-t. 

 

II. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2014. üzleti évről 

készített, jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú – ekként különösen megfelelő 

független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott – éves jelentés elkészítéséről, és annak 

közzétételéről. 

 

III. 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), illetve az ezekhez kapcsolódó határidős kontraktusok 

tőzsdei forgalmazását az MNB 2016. április 27. napján a kereskedési időszak 

kezdetétől, a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában írt, a 2014. üzleti évről 

készített, jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú – ekként különösen megfelelő 

független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott – éves jelentés 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, illetve a kapcsolódó határidős kontraktusok 

tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt. 

 

IV. 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.” 

 



A kiadmányozás dátuma:   2016. április 26. 

 

Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 


