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Reorganizáció és 
költségcsökkentés  
 
A CyBERG Corp. Nyrt. (Társaság) a következő időszakban jelentős 
költségcsökkentést és nagymértékű reorganizációt tervez végrehajtani, a 
cash-flow fenntarthatósága érdekében.  

Az átszervezést követően belső csapatával különböző projektekben tervezi a 
részvételt strukturált finanszírozási és tőkebevonási folyamatokban történő 
együttműködés útján, külső partnerek révén pedig az azokhoz kapcsolódó 
digitális fejlesztésekre fókuszál.  

Az elmúlt időszak negatív üzleti trendjei és tőkepiaci eseményei következtében a Társaság 
nem tudta megvalósítani a korábban bejelentett finanszírozási terveit, így nem áll 
módjában forrást biztosítani digitális termékei további fejlesztéséhez, ezért az informatikai 
terület működését határozatlan ideig felfüggeszti. A korábban tesztfázisban már elindult 
AnyUpp platform további fejlesztése és piaci hasznosítása érdekében tárgyalások zajlanak 
alternatív finanszírozásról és piacra lépési együttműködésről. 

A CYBERG pénzügyi helyzete, a gazdasági környezetben bekövetkezett - nem várt - 
negatív változások miatt, nem a tervezettek szerint alakult, ezért a Társaság a pénzügyi 
működését - a jelenlegi és a várható helyzetet figyelembe véve – az azonnali nehézségek 
áthidalása érdekében újratervezi. Költségcsökkentési szempontok miatt a saját 
alkalmazásban álló szakember állományát csökkenti, a technológiai fejlesztési 
tevékenységét kiszervezi.   

A szoftverfejlesztési terület átalakítása miatt a reorganizációs folyamat részeként 
megszűnik Szabó Erik, a Társaság vezérigazgató-helyettesének munkaviszonya és 
Késmárki László technológiai vezetőnek a megbízási jogviszonya. A jövőben a 
szakemberek, egyedi projektekben, mint külső megbízott szakemberek működnek együtt 
a Társasággal. A változás Szabó Erik igazgatótanácsi tagságát nem érinti. 

A Társaság leányvállalatánál - a Bitgap Kft-nél is reorganizációs folyamat zajlott az elmúlt 
időszakban. A Bitgap Kft. amerikai partnere a Laguna Games visszavonta a Crypto 
Unicorns videojáték fejlesztésére vonatkozó megbízását, így az elmaradt bevételek miatt 
a Társaság a létszámleépítés mellett döntött. A kripto piacokon kialakult válsághelyzet 
továbbra is nehezíti a tervezhetőséget, amely komoly kihívásokat jelent az elkövetkezendő 
időszak működésére vonatkozóan.  
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A Társaság elsődleges rövidtávú célja a költségek racionalizálása, a cash-flow 
fenntarthatósága. Ennek keretében a Társaság Igazgatótanácsa 2022. december 9-én a 
Társaság által kibocsátott CyBERG kötvény 2025/I. elnevezésű kötvény egyes 
feltételeinek módosításáról döntött, mellyel összefüggésben a Kötvény vonatkozásában 
készült Információs Összeállítás is módosításra került, amelyről a Társaság a közelmúltban 
rendkívüli tájékoztatást adott ki.   

A CyBERG Corp Nyrt. - a korábban már ismertetett tervek részeként - megállapodást 
kötött egy hazai ingatlanfejlesztő társasággal, amelynek egy – várhatóan a közeljövőben 
induló - projektjében strukturált finanszírozás és kapcsolódó tőkebevonás 
lebonyolításában nyújt segítséget. A folyamat sikeres zárása és a projekt megvalósítása 
után a Társaságnak lehetősége nyílhat a projektből történő profitrészesedésre. Az 
ingatlanfejlesztési projekthez kapcsolódóan szoftverfejlesztésekre is sor kerül, amelyben 
a CYBERG Corp. Nyrt. – az előzetes tervek szerint – külső fejlesztői partnerei által aktívan 
vesz részt.   

A Társaság felhívja a befektetők és részvényesek figyelmét, hogy jelentős az 
elkövetkezendő időszak működési bizonytalansága ezért a reorganizációs tervek 
megvalósítása elkerülhetetlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


