Hirdetmény a Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényeinek nyilvános értékesítéséhez és tőzsdei
bevezetéséhez készített Összevont Tájékoztató 2. sz. kiegészítésének közzétételéről

A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony
u. 7. B épület; cégjegyzékszáma: Cg. 01‐10‐047754) ("Kibocsátó") jelen hirdetmény útján közzéteszi,
hogy az Európai Parlament és Tanács 2003/71/EK Irányelve, a Bizottság 809/2004/EK Rendelete és a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelően elkészített, a Kibocsátó korábban
zárt körben forgalomba hozott részvényei egy részének nyilvános ajánlattétel keretében történő
nyilvános értékesítéséhez, illetve a Kibocsátó részvényeinek tőzsdei bevezetéséhez készített
összevont tájékoztató 2. sz. kiegészítését és a hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H‐KE‐
III‐556/2014. számú határozatával 2014. szeptember 24‐én jóváhagyta.
A nyilvános értékesítésre felajánlott részvényeket Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest,
1971. április 16., a.n.: Horváth Judit, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) és Schóbert Réka (született:
Kazincbarcika, 1978. június 28. a.n.: Aranyos Zsuzsanna, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) ajánlattevő
részvényesek ajánlották fel.
A nyilvános értékesítésre vonatkozó tájékoztató 2. sz. kiegészítése 2014. szeptember 24‐én a
Kibocsátó honlapján (www.update1.eu), a www.kozzetetelek.hu honlapon és a BUDA‐CASH Zrt.
(Forgalmazó) honlapján (www.budacash.hu) közzétételre került. A nyilvános értékesítésre vonatkozó
tájékoztató 2. sz. kiegészítése nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén (1031 Budapest, Záhony
u. 7. B épület), illetve a forgalmazó székhelyén (1118 Budapest, Ménesi út 22.) igényelhető.
A részvények nyilvános értékesítésére/ forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében kerül sor.
A jegyzési időszak 2014. szeptember 8‐tól szeptember 26‐ig került meghirdetésre, de a forgalomba
hozatali eljárást az MNB H‐KE‐III‐549/2014 határozatával (2014. szeptember 19.) 2014. szeptember
19‐én délután felfüggesztette, az Összevont Tájékoztató 2. számú Kiegészítésének MNB általi
jóváhagyását követő közzétételének időpontjáig. A felfüggesztés miatt a Kibocsátó és az ajánlattevő
részvényesek a jegyzési időszak meghosszabbításáról döntöttek, a jegyzési időszakot az Összevont
Tájékoztató 2. számú kiegészítésének közzétételi helyeken (www.update1.eu, www.kozzetetelek.hu
és a www.budacash.hu honlapok) történő közzétételét követő 1. munkanaptól 2014. október 3‐ig
hosszabbítják meg. Azon részvényjegyzők, akik 2014.szeptember 19‐ig, a forgalomba hozatali eljárás
MNB általi felfüggesztéséig részvényt jegyeztek a jegyzésben résztvevő konzorcium bármely tagjánál,
jogosultak az Összevont Tájékoztató 2. számú kiegészítésének közzétételét követő első vagy második
munkanapon a jegyzés visszavonásáról szóló nyilatkozat megtételére a jegyzési konzorcium azon
tagjánál, ahol jegyzésüket leadták, a jegyzésre kijelölt időszak alatt. A jegyző egy adott jegyzési íven
tett teljes jegyzési mennyiség visszavonásáról nyilatkozhat, egy adott jegyzési íven jegyzett
részvénymennyiség részleges jegyzés‐visszavonása nem lehetséges.
A jegyzés visszavonása esetén azon ügyfelek esetében, akiknél már megtörtént a jegyző
ügyfélszámlájáról a jegyzési ellenérték átvezetése a jegyzésben résztvevő konzorciumi tag által a
letéti számlára, a jegyzés visszavonásáról szóló nyilatkozat átvételét követő 7 napon belül a
visszavont jegyzésre befizetett ellenérték kamatmentesen és levonás nélkül jóváírásra kerül a

jegyzőnek a konzorciumi tagnál vezetett ügyfélszámláján. A visszavonás részletes feltételeit az
Összevont Tájékoztató 2. számú Kiegészítése tartalmazza.
A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további,
részletes információk a közzétett Összevont Tájékoztatóban illetve a közzétett Összevont Tájékoztató
1. számú és 2. számú Kiegészítésében találhatóak (melyek a www.update1.eu illetve a
www.budacash.hu, www.randomcapital.hu, a www.rboker.hu, a www.erstebroker.hu internetes
honlapon találhatóak).
Budapest, 2014. szeptember 24.
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