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Együttműködési 
szándéknyilatkozat 

amely létrejött  

egyrészről a CyBERG Corp. Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6., a 

továbbiakban CYBERG), és a Bitgap Informatikai és Szolgáltató Kft. (2173 Kartal, Petőfi köz 

6/2. a továbbiakban BITGAP), 

 

másrészről a PayCap Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. em.), és a PayCap 

Szoftver Kft. (székhely: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. em.), a továbbiakban együttesen 

PayCap,  

a továbbiakban együttesen Felek, között 2020.11.30-án. 

Résztvevő Felek 

CYBERG és a BITGAP – A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett CYBERG a AnyUpp digitális 

közösségi ösztönző és értékesítő mobil platform tulajdonosa és fejlesztője. A valós fizikai 

pontokra, kiskereskedelmi láncokra ráépülő infrastruktúra, a ma ismerteknél jobb minőségű, 

tisztább, és magasabb konverziót biztosító, valós digitális ügyféladatbázist (clean data) 

eredményez. A BITGAP a CYBERG 100%-os leányvállalata, amely felhőtechnológiára épülő fintech 

megoldásokat szállít ügyfeleinek. A BITGAP a PayCap stratégiai szoftverfejlesztő partnere. 

PayCap - A magyar pénzügyi piacon többtízéves tapasztalattal rendelkező alapítók által 

létrehozott PayCap egy PSP (Payment Service Provider), amely a tervek szerint 2021 végéig 

piacra lép PayCap nevű digitális fizetési megoldásával. A rendszer technikai üzemeltetője és 

fejlesztője a PayCap Szoftver Kft. 

Az együttműködési területei  

Jelen Együttműködési Szándéknyilatkozat célja a Felek számára kölcsönös előnyt jelentő stratégiai 

együttműködés kereteinek rögzítése. Felek megállapodása alapján  

1. a CYBERG részesedést tervez szerezni a PayCap Zrt.-ben és a PayCap Szoftver Kft.-ben, 

valamint ettől az ügylettől függetlenül  

2. a CYBERG integrálja a PayCap fizetési rendszert az AnyUpp alkalmazásába, és azon 

keresztül új ügyfeleket akvirál a PayCap számára.  
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Az Együttműködési Szándéknyilatkozat aláírásával Felek egyértelműen kifejezik azon szándékukat, 

hogy amennyiben közöttük folytatott tárgyalások során a megállapodást jelentős mértékben 

befolyásoló – így a szerződést meghiúsító (pl.: CYBERG  külső forrásbevonása meghiúsulása) – 

tényező(k) nem kerül(nek) elő, úgy kötelezettséget vállalnak arra, hogy  2021.01.30 határidőig 

szerződés(ek)be foglalják a részesedésszerzés, integráció, szoftverfejlesztésre vonatkozó 

megállapodást, valamint a teljes üzleti együttműködés feltételeit és részletszabályait.  

A két ügylet egymástól független, akár együttesen, vagy külön-külön is megvalósulhat.     

Üzletrész vásárlási opció 

A CYBERG kisebbségi üzletrészt tervez vásárolni mind a PayCap Zrt.-ben, mind a PayCap Szoftver 

Kft.-ben. Felek megállapodnak, hogy a PayCap köteles a CYBERG által befektetett tőkét a 

BITGAP-nél történő szoftverfejlesztésre és működési költségre fordítani. 

CYBERG és BITGAP köteles a szoftverfejlesztési megállapodásban foglalt feladatai kapcsán a 

PayCap részére - a Felek által egyeztetett terveknek megfelelően - első ranghelyű prioritást és 

mindent megelőző fejlesztési és humánerőforrás kapacitást biztosítani legalább a PayCap piacra 

lépéséig. 

A CYBERG az ügyletet külső forrás bevonásából tervezi finanszírozni, így a tranzakció csak a 

CYBERG-be történő tőkebevonás esetén tud megvalósulni. CYBERG-nek 2021.04.30 dátumig kínál 

a PayCap vételi opciót.   

A PayCap vállalja, hogy a globális piacon is versenyképes digitális fizetési megoldást fejlesztet, a 

projektet a piaci bevezetésig finanszírozza, valamint a piaci bevezetéséhez szükséges 

engedélyezési feltételeket teljesíti, és az ahhoz szükséges lépéseket megszervezi és lebonyolítja. A 

CYBERG és a BITGAP vállalja, hogy ehhez megfelelő szakmai erőforrásokat allokál, és biztosítja a 

PayCap hosszútávú fejlődését és technológiai támogatását. 

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás elindítása érdekében szorosan együttműködnek és 

valamennyi feltétel teljesüléséhez a szükséges segítséget egymásnak feltétel nélkül megadják. 

A szolgáltatás elindításának tervezett dátuma 2022.01.01.   

 

Ügyfél akvizíció 

Felek megállapodnak, hogy a CYBERG AnyUpp nevű saját fejlesztésű digitális platformjába 

integrálja a PayCap fizetési rendszerét, miután az engedélyek megszerzését és hibamentes 

tesztelést követően a fizetési rendszer éles környezetben megfelelőn működik. A CYBERG ezzel 

segíti a PayCap piacra jutását, és aktívan támogatja a fizetési rendszer gyors elterjedését és 

skálázódását.  
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Az AnyUpp alkalmazáson keresztül érkező minden regisztrált PayCap felhasználó minden – 

AnyUpp-on belüli és AnyUpp-on kívüli - pénzügyi tranzakciója után a PayCap tranzakciós jutalékot 

fizet a CYBERG-nek.  

Felek a fenti Együttműködési Szándéknyilatkozatot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elolvasás után aláírták, és megegyeztek, hogy a CYBERG - mint nyilvános társaság – jelen 

dokumentum közzétételéről egyoldalúan szabadon határozhat.  


