
 

H I R D E T M É N Y 

A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, 

Záhony u. 7. C. ép. cégjegyzékszám: 01-10-047754, adószám: 24359573-2-41) - a 

továbbiakban: „Társaság” – részvényeseinek 2016. május 31. napján 10:00 órától a 1031 
Budapest, Záhony utca 7/E. cím alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén a Társaság 

szabályozott részvénypiacról történő kivezetéséről döntött. 

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (4) 

bekezdés alapján közzéteszi a Tpt. 63. § (3) bekezdésében foglalt alábbi információkat: 

Az érintett részvény adatai:    

a részvény sorszáma, ISIN azonosítója:  HU0000128103 

a részvény névértéke:     10 HUF 

 a részvény sorozata:     1-5898683 

A kivezetés tervezett időpontja:   2016. október 31. 

A döntés jellege:     kivezetés (átvezetésre nem kerül sor) 

A kivezetésről szóló 6-7/2016.05.31. sz. határozat az alábbi: 

„6/2016.05.31. sz. határozat 
 
Közgyűlés elhatározza a Társaság részvényeinek a BÉT-ről történő kivonását.  
Az érintett részvény adatai:  
részvényfajta: törzsrészvény 
részvényosztály: -  
sorozatszám: 1-5898683 
ISIN 000128103 
 
Kivezetés tervezett időpontja: 2016. 10.31. 
 
A Közgyűlés felhívja a részvényesek figyelmét, hogy jelen döntés közzétételétől számított 
60 napos jogvesztő határidőn belül a döntést támogatók kivételével részvényesek 
kérhetik, hogy a Társaság a részvényeiket vegye meg, az ellenérték a 2001. évi CXX. 
törvény (Tpvt.) 63/A. § alapján kerül megállapításra. Az eladási ajánlat nem vonható 
vissza. 
A részvényenkénti ellenérték: 440,- Ft/db 
 
Mellette: 5193674  
Ellene: 4272 Pelládi Péter, Eri Gábor, Kertész Anikó, Nagy Gábor József)  
Tartózkodott: 10102 TEBÉSZ, Business West Kft.  



 
A Társaság 5 napon belül értesíti az eladási jogról az eladási opcióval rendelkező 
részvényeseket.  
 
Az ajánlatot az Igazgatósághoz kell benyújtani.” 
 
 
„7/2016.05.31. sz. határozat 
 
A tőzsdei kivezetéssel a Társaság egyúttal a Társaság működési formáját is megváltoztatja, 
nyilvánosan működő részvénytársaságból zártkörűen működő részvénytársaságra, mely 
változással egyidejűleg neve is megváltozik az alábbiak szerint: 
cégnév: Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidített cégnév: Norbi Update Lowcarb Zrt. 
A fenti változásokkal összhangban a Társaság egyhangúan módosítja társasági 
szerződését.  
Ezen döntés a kivezetésről szóló döntés lezárásával lép hatályba.  
 
Mellette: 5193674  
Ellene: 4272 Pelládi Péter, Eri Gábor, Kertész Anikó, Nagy Gábor József)  
Tartózkodott: 10102 TEBÉSZ, Business West Kft.„ 

 

A részvényenkénti ellenérték a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 63/A. § 
alapján: 439,32 Ft. 

 

A Társaság a kivezetésről szóló határozat meghozatalát követő 5 munkanapon belül, azaz 

2016. június 7. napjáig a részvénykönyvben bejegyzett részvényeseket ajánlott levélpostai 

küldemény útján is értesíti a kivezetésről szóló döntésről a Tpt. 63. § (4) bekezdése szerint. 

Budapest, 2016. június 1.  
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