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OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT. KÖZLEMÉNYE A PORTFÓLIÓT ÉRINTŐ LEHETSÉGES 

VÁLTOZÁSRÓL 

Az OXO Technologies Holding Nyrt. (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; 

cégjegyzékszám: 01-10-140670, továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja tisztelt befektetőit 

és a nyilvánosságot a befektetési portfólióját érintően 2022. január 7-én hozott döntéseiről. 

A Társaság igazgatósága stratégiai döntéseket hozott a portfóliójába tartozó Gravity R&D 

Zrt. további működési és növekedési terveivel, tulajdonosi és tőkeszerkezetével 

kapcsolatban. Ezen döntések részeként az egyébként csaknem egy évtizede önfenntartó 

módon, külső finanszírozási igény nélkül működő és bővülő Gravity R&D Zrt. alapító 

tulajdonosaival egyetértésben elsődleges célként határozták meg, hogy megkezdjék a 

technológiai cég részvényei nyilvános piaci bevezetésének előkészítését és azt legkésőbb 

egy év elteltével hajtsák végre, akár a BÉT Xtend piacán, akár más hasonló nyilvános 

kereskedési platformon. Ezen stratégia részeként a Társaság igazgatósága hozzájárult, 

hogy a Gravity R&D Zrt. alapító tulajdonosai 2022. január 31-ei zárási határidővel vásárolják 

ki más pénzügyi befektetők tulajdonában álló, a Gravity Zrt. 33%-os tulajdoni hányadát 

képviselő részvénycsomagot, mely adásvétellel kapcsolatban a közösen meghatározott 

stratégiai célokra tekintettel a Társaság fennálló elővásárlási jogát nem kívánja 

érvényesíteni. 

A Társaság igazgatósága további döntéseivel új tőkebefektetést szavazott meg két 

technológiai társaság, az amerikai Cloudonix telekommunikációs cég és a lengyel 

Pergamin legaltech vállalkozás számára.  

A Cloudonix Inc. amerikai bejegyzésű társaság, amelyet két izraeli tulajdonos alapított. 

Innovatív fejlesztésük a vállalatok ügyfélszolgálatának és a kiszervezett call centereknek 

kihívására kínál megoldást, mely szerint nehézséget jelent minden jelenlegi kommunikációs 

felületen (WhatsApp, Messenger, FaceTime, hagyományos telefonhívás stb.) jelen lenni. 

Ezeket a csatornákat vonja össze a Cloudonix egyetlen, felhő alapú, könnyen integrálható 

rendszerré, amivel nincsen hívásköltség és a felhasználónak nem kell applikációt sem 

letölteni. A több mint 200 ügyféllel rendelkező vállalkozás a 2020-as évet közel 150 ezer USD 

bevétellel, adózás utáni profittal zárta. A bevételek a 2021-es évben ötszörösére nőttek, és 

a pénzügyi évet várhatóan ismét pozitív eredménnyel tudják zárni. A Társaság 

igazgatóságának döntése értelmében a Cloudonix a jelenlegi, összesen 3 millió dolláros 
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második befektetési köréből 500.000 USD befektetést eszközöl, amennyiben a befektetési 

tárgyalások sikeresen zárulnak. A befektetést az európai és amerikai terjeszkedésre vonják 

be. Az OXO Technologies Holding Nyrt. mint leendő tulajdonos partnerségével a közép-

kelet-európai régióban való piaci térnyerést szeretnék gyorsítani az alapítók.  

A lengyel Pergamin egy olyan adatvezérelt SaaS platformot fejleszt, mely a KKV és 

nagyvállalati szektorban is megfigyelhető papír alapú szerződések okozta 

többletköltségeket, illetve időveszteséget hivatott megoldani. A felhőalapú 

szerződéskezelési platform egy modulárisan felépített, gépi tanulást tartalmazó szoftver, 

mely end-to-end megoldásként lehetővé teszi a digitális szerződések automatikus 

draftolását, riportálását, digitális aláírását, felhőalapú archiválását, valamint az érintettek 

kooperációját is. Jelenleg több mint 300 céges klienssel, valamint 25.000 aktív 

felhasználóval rendelkeznek. Jelen befektetési körben 1.500.000 EUR tőkeemelést 

terveznek végrehajtani, amiből 430.000 EUR összeg befektetésére van lehetősége az OXO 

Technologies Holding Nyrt.-nek.  

A Társaság igazgatósága a fentieken túl döntött arról is, hogy a felek eltérő üzleti céljaira 

tekintettel befektetési megállapodás nélkül lezárja megkezdett tárgyalásait a BlockAPT 

vállalattal. 

 

Budapest, 2021.01.07. 
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