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A Társaság által az elmúlt hónapokban lefolytatott reorganizációs törekvések sajnálatos módon 
nem jártak sikerrel, ezért a Társaság jogszerű, további működése fizetésképtelenségi helyzet miatt 
nem biztosítható. 

A reorganizáció során tervezett alternatív finanszírozási kísérlet a Társaság korábbi IT fejlesztéseire 
vonatkozóan sikertelenül végződött.  

A Társaság tárgyalásokat folytatott stratégiai partnereinkkel (UCS R-keeper, Cafe Frei), valamint 
kockázati tőkebefektetőkkel annak érdekében, hogy a Társaság által fejlesztett AnyUpp platform 
továbbfejlesztésre és piaci bevezetésre kerülhessen, azonban ezek az elképzelések sem valósultak 
meg. 

A kötvénytulajdonossokkal lefolytatott tárgyalások, amelyek arra irányultak, hogy a fennálló 
kötvénytartozást részvényekre konvertálják, szintén sikertelennek bizonyultak.   

Áthidaló finanszírozási megoldást sem sikerült találnia a Társaságnak, ami egy fizetésképtelen 
helyzetre megoldást biztosíthatott volna. 

További negatívum a tavalyi évre tervezett SPV alapú finanszírozások meghiúsulása, valamint az 
ezekből tervezett árbevétel kiesése. 

A jelenleg folyamatban lévő ingatlanfejlesztési projekthez kapcsolódó együttműködési és 
fejlesztési lehetőségek időzítése, valamint a projekt tervezett indulásának időpontja is 
bizonytalanná vált a korábbi elképzelésekkel ellentétesen. 

A 2022-es év előzetes eredménye várhatóan jelentősen rosszabbul alakul a korábbi időszakhoz 
képest, amit egyrészről árbevétel és eredmény oldalról a Társaság leányvállalata (Bitgap Kft.) 
korábban tervezett üzleti tervének nem teljesülése, valamint a Társaság oldaláról a fejlesztői 
bérköltségek megnövekedése, a reorganizáció kapcsán pedig a bérlemények megszüntetésével, az 
azokon végzett korábbi beruházásokkal kapcsolatos leírás és elszámolt értékvesztés okozott. 

Az adózott eredmény várható alakulása -388.000.000,- Ft a tavalyi év –186.000.000,- Ft-os 
eredményéhez képest. 

A korábban már publikált- a Társasággal szemben folyamatban levő per kapcsán további 
céltartalék képzés várható, ami szintén eredményrontó hatással jár, amit még nem tartalmaz a 
fenti eredménytervezet. A jegyzett tőke saját tőke aránya a további negatív tételek által várhatóan 
kritikus szintre kerül. 

Az elmúlt évek működési környezete vonatkozásában több olyan tényező is közrejátszott (Covid, 
tőkepiaci válság, kamatkörnyezet drasztikus megváltozása, crypto piac összeomlása, valamint a 
háborús környezet miatti inflációs és energiaválság), amely nehéz helyzetet teremtett a Társaság 
számára működési és finanszírozási szempontok tekintetében egyaránt. 

 

A jelenlegi helyzetben a Társaság elsőszámú céljává vált a hitelezői érdekek védelme. 



A fentiek vonatkozásában a Társaság nem lát lehetőséget az üzletszerű működés további 
biztosítására. Az Igazgató Tanács indítványozza, hogy a fizetésképtelenségi helyzet miatt a 
Közgyűlés döntsön a felszámolási eljárás megindításának kérelmezéséről. 
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