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A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 

(Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban 
kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre szóló, dematerializált 

törzsrészvénynek 

a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) Részvények „B” 
kategóriájába, mint szabályozott piacra  történő bevezetéséről 

 

2011. október 12. 

 

A szabályozott piacra történő bevezetéshez készített Tájékoztató és az arról szóló hirdetmény 
közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III-50001/2011. számú 

határozatában 2011. november 17. napján engedélyezte 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A FuturAqua Nyrt., mint Kibocsátó az alábbiakról tá jékoztatja a Tisztelt Befektetőket: 

A Társaság jelen Tájékoztató elkészítéséhez, továbbá a Tájékoztató jóváhagyása esetén a 
Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére, mint szabályozott piacra történő 
bevezetéséhez befektetési szolgáltatót nem vesz igénybe, így jelen Tájékoztatóval 
kapcsolatos felelősség kizárólag a Társaságot, mint kibocsátót terheli.  

A Társaság e helyen külön kiemelten jelzi, hogy gazdasági működését kevesebb, mint egy 
éve kezdte meg.  

A Társaság e helyütt is jelzi, hogy alapításakor a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) 
mértéke a készpénz arányát a teljes alaptőkére vetítve jelentősen meghaladta (a nem 
pénzbeli hozzájárulás az alaptőke 96,7%), ami a szokásostól eltérő kockázatot jelent. 

Tekintettel a fentiekben foglaltakra a részvények tőzsdei bevezetése, illetve megszerzése a 
szokásostól eltérő kockázatú. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Ez az összefoglaló a 2001. évi CXX törvény a tőkepiacról 26. § (4) bekezdése alapján a 
FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan működő Részvénytársaság által 
kibocsátott 17.106.600 darab dematerializált, egyenként 5 Forint névértékű, névre szóló, „A” 

sorozatú dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvények „B” kategóriába 
történő bevezetéséhez készült Tájékoztató Összefoglalója 
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1. Összefoglaló 

 

Az alábbi Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része. Ahhoz, hogy teljes képet kapjanak a 
Tisztelt Befektetők, szükséges, hogy Összefoglaló alapjául szolgáló fejezetekkel, illetve a 
Tájékoztató mellékleteiben bemutatott pénzügyi adatokkal együtt értelmezzék e fejezetet. A 
befektetési döntés meghozatalához elengedhetetlen e Tájékoztató egészének alapos 
áttanulmányozása, mérlegelése és megértése.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési döntések meghozatalakor a Tisztelt Befektetők e 
Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és előnyeit maguk mérlegelik. E 
Tájékoztató Összefoglalójának 2. pontjában ismertetett tényezők („Kockázati tényezők”) kiemelt 
figyelmet érdemelnek, ezért kérjük, részletesen tanulmányozzák át ezt a részt, és befektetési 
döntésük meghozatalakor legyenek rá figyelemmel! A Kockázati tényezők részletes bemutatása e 
Tájékoztató Értékpapírjegyzékében olvasható. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete e Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a 
Tájékoztatóban szereplő adatok és információk valódiságát nem vizsgálja vagy vizsgálta. Ennek 
következtében a PSzÁF a tájékoztatóban szereplő adatokért nem vállal felelősséget. A FuturAqua 
Nyrt. szabályozott piacra történő bevezetése során (a tőzsdei bevezetés alatt) információ 
szolgáltatására kizárólag a Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-
060369) jogosult. A bevezetési folyamat során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban 
szereplő, a Társaságra vagy a tőzsdei bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat 
vagy adatokat szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a Társaságtól származó 
megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek.  

A Társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben a Tájékoztatóban foglalt 
információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató 
eredeti és bármilyen jogvita esetén irányadó nyelve a magyar nyelv, előfordulhat, hogy a 
tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás 
megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit. A Társaság továbbá felhívja a 
figyelmet arra is, hogy az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az 
összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott 
kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a 
tájékoztató más elemeivel. 

Tisztelt leendő befektetőinkkel ez úton is közöljük, hogy a Társaság ügyeiben e Tájékoztató 
közzététele után változások következhetnek be, erre a befektetési döntés meghozatalakor 
figyelemmel kell lenni. Ha e Tájékoztató közzététele és a Kibocsátó részvényeinek szabályozott 
piacra történő bevezetése és tőzsdei kereskedés megkezdése közötti időszakban esetleg a 
Társaság működését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változás történne, akkor a 
Társaság a Tpt. 32. § rendelkezésére figyelemmel kezdeményezni fogja a Tájékoztató 
kiegészítését, és a kiegészítést a Tájékoztatóval megegyező módon közzéteszi. E Tájékoztatót 
olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. 
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ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁS 

A Részvényeknek az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvényének 
(„Securities Act”) hatályos rendelkezései szerinti regisztrációjára, illetve szabályozott 
piacra történő bevezetésére nem került sor és azokra nem is fog sor kerülni. Ennek 
megfelelően a Részvények az Amerikai Egyesült Államokban sem közvetve, sem közvetlenül 
nem kerülnek felajánlásra, értékesítésre vagy átruházásra. Kivételt képeznek az olyan 
ügyletek, amelyekhez a Részvények nyilvántartásba vétele (regisztrációja) a fent említett 
„Securities Act” értelmében nem szükséges.  

A Társaság nyilatkozik, hogy részvényei nem kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül 
felajánlásra, értékesítésre vagy átruházásra az Egyesült Királyságban, Japánban, 
Kanadában, Ausztráliában vagy bármilyen más olyan államban, amelyben a Részvények a 
helyi illetékes hatóságok jóváhagyása nélkül nem kerülhetnek felajánlásra, értékesítésre 
vagy átruházásra. Ezekben az országokban a Kibocsátó nem kívánja részvényeit más 
formában sem nyilvánosan forgalomba hozni. 

 

E Tájékoztatóban foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló 
jogszabályi felelősség (ideértve a Tpt. 29.§-a és 38.§-a alapján fennálló felelősséget) kizárólag a 
Kibocsátót, a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságot terheli. 
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1.1. A Társaság bemutatása, alapadatok 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369, a társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa 
György út 81-83.) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécsett, 
működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan 
működő részvénytársaságra. A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt. Alapításkori jegyzett 
tőkéje 85.533.000 forint, amelyet 7.100.000 forinttal 92.633.000 forintra emeltek rábocsátás 
útján, zártkörű forgalomba hozatallal a társaság részvényesei 2011. április 9-én.  

A FuturAqua Nyrt. kilenc alapító részvényese kizárólag magyar magánszemély, illetve magyar 
tulajdonban lévő gazdasági társaság. A társaságot a Cégnyilvántartásba 2011. február 23-án 
jegyezték be, Nyilvánosan Működő Részvénytársasági formában történő működését a társaság 
Közgyűlése 2011. április 9-én határozta el. A működési forma megváltozását a 
cégnyilvántartásba 2011. június 28-án jegyezték be.  

  

1.1.1. A Kibocsátó üzleti tevékenységének áttekintése 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. az ásványvízkincs felkutatásával, a 
vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. Célunk az 
édesvíz stratégia szerepének felértékelése. Valljuk: az érintetlen édesvíz hasznosításának joga 
egyre nagyobb érték. 

A Társaság alapvetően két tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében és 
értékesítésében közvetve, 100%-ban tulajdonolt leányvállalatán keresztül, másodsorban pedig a 
vízvagyon-kezelési tevékenységet végez. A FuturAqua Nyrt. vízvagyon-kezelésében lévő 
vízkészletek értékesítésének lehetősége, a kutatási és engedélyeztetési tevékenység kiszélesítése, 
az újabb vízlelőhelyek feltérképezése szintén kiemelten fontos tevékenység. 

A Kibocsátó kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két 
törzskönyvezett ásványvízkúttal rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. A számviteli 
törvény értelmében az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. összevont (konszolidált) 
mérlegbeszámoló készítésébe bevont leányvállalat, míg a Kibocsátó FuturAqua 
Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. összevont (konszolidált) mérlegbeszámolót készítő 
anyavállalat. 

 

1.2. A FuturAqua Nyrt. részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetése 

A kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint kibocsátó 
2011. április 9-én tartott közgyűlésén 5/2011. (04.09) döntött arról, hogy a nyilvános működés 
elhatározása mellett részvényeit szabályozott piacra vezeti be. A nevezett közgyűlési döntés 
rendelkezik arról, hogy a Társaság által kibocsátott teljes törzsrészvény-sorozat, tehát a közgyűlés 
időpontjában bejegyzett alaptőkét megtestesítő 17.106.600 darab, egyenként 5 forint névértékű, 
névre szóló, dematerializált törzsrészvényének bevezetését kérelmezi a Kibocsátó a Budapesti 
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Értéktőzsde Részvényszekciójának ’Részvények’  „B” kategóriájába. A Társaság által kibocsátott 
ideiglenes részvények alapján a jelenleg kibocsátott FuturAqua törzsrészvényekkel minden 
tekintetben megegyező, azonos jogokkal rendelkező törzsrészvények akkor bocsáthatók ki, ha az 
ideiglenes részvény tulajdonosa a részvény kibocsátási értékének (névértékének) teljes összegét 
befizeti a Társaságnak. A Kibocsátó tervezi, hogy az ideiglenes részvények helyett kibocsátandó 
új, a korábbiakkal mindenben azonos jogokat képviselő törzsrészvényeinek szabályozott piacra 
(BÉT-re) történő bevezetését szintén kérelmezni fogja. A Kibocsátó jelen Tájékoztató alapján 
kizárólag a Budapesti Értéktőzsdére kívánja bevezetni részvényeit, ebből fakadóan a részvények 
csak a BÉT-en képezhetik a kereskedés tárgyát. 

E Tájékoztató PSzÁF általi jóváhagyása után, a törvényes határidőn belül a Kibocsátó 
kezdeményezni fogja dematerializált törzsrészvényeinek bevezetését a Budapesti Értéktőzsde B 
kategóriájába. A tőzsde szabályzata szerint a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 
bírálják el a bevezetési kérelmet. A kérelem elfogadása után a BÉT meghatározza a kereskedés 
kezdőnapját.  

 

1.3. Részvény-értékesítési moratórium  

A Kibocsátó jelenlegi 20%-os részesedést meghaladó tulajdonosai megfelelő garanciákat 
tartalmazó szerződéses nyilatkozatot tettek és vállalták, hogy a tőzsdei bevezetést követő 60 
(hatvan) napon belül nem idegenítik el részvényeiket. Ez alól kivételt képezn egy opciós 
szerződés, amely alapján a Társaság jogosult megszerezni az alapítóktól meghatározott 
mennyiségű részvényt (az opciós szerződésekről e Tájékoztató Regisztrációs okmányának 22.4. 
fejezete ad részletes információkat), amelynek tőzsdei értékesítése a közkézhányad 
megteremtését és megfelelő értékesítési árfolyam esetén a Társaság likviditását fogja szolgálni. A 
társaság fő részvényeseinek célja a részvények tőzsdei bevezetésével nem a Társaságból történő 
„kiszállás”, hanem a hosszú távú befektetés és a részvényesi érték maximalizálása mellett az 
értékteremtés. Az alapító kisrészvényesek esetleges eladása mellett a vállalt 60 napos időszak 
alatt csak a Társaság saját tulajdonába kerülő részvényei kerülhetnek eladásra az értéktőzsdén 
keresztül. 

 

1.4. A Társaság Részvényei - Általános információk a Társaság Részvényeiről 

A Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) összesen 92.633.000 forint. A teljes alaptőkéből a 
részvényesek által alapításkor teljes egészében befizetett és a nem pénzbeli hozzájárulás 
vonatkozásában az alapításkor teljes egészében szolgáltatott 85.533.000 forint,  

A jegyzett tőkét 7.100.000 forinttal emelték fel rábocsátás útján, zártkörű forgalomba hozatallal a 
társaság részvényesei 2011. április 9-én, amelynek kapcsán a Társaság közgyűlése úgy 
rendelkezett, hogy a tőkeemelésben részt vevő részvényesek a nyilatkozatukban vállalt vagyoni 
hozzájárulás 25%-át kötelesen a közgyűlést követő 8 napon belül az Nyrt. rendelkezésére 
bocsátani, a fennmaradó 75%-ot egy éven belül, de legkésőbb 2012. április 9-ig kötelesek a 
Kibocsátó rendelkezésére bocsátani.  
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E tényeknek megfelelően a társaság alaptőkéje 17.106.600 darab, egyenként 5,-Ft névértékű, 
dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvényből áll, amelyhez járul még 
7.100.000 Ft névértékű, 1.420.000 db 5,- Ft névértékű ideiglenes részvény.  

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362 

A Társaság által kibocsátott ideiglenes részvények ISIN kódja: HU0000109913 

  

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2011. június 30-án: 

  

  Névérték (Ft/db) Kibocsátott 

darabszám 

Össznévérték 

(Ft) 

Részvények 

fajtája  

FuturAqua 
részvény 

5 HUF 17.106.600 85.533.000 Ft törzsrészvény 

FuturAqua 
ideiglenes 
részvény 

5 HUF 1.420.000 7.100.000 Ft ideiglenes 
részvény 

Részvények 
összesen 

5 HUF 18.526.600 92.633.000 Ft ideiglenes és 
törzs összesen 

             

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: 

  

Kibocsátott 

darabszám 

  

Saját 
részvények 

száma 

  

Szavazati jogra 

jogosító 

részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

  

Összes szavazati 

jog 

  

FuturAqua 
részvény 

0 17.106.600 1 17.106.600 
szavazat 

FuturAqua 
ideiglenes 
részvény 

0 1.420.000 0,25 
szavazat/ideiglenes 
részvény 

355.000 szavazat 

Részvények 
összesen 

      17.461.600 
szavazat 
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1.5. A Tájékoztató időbeli hatálya 

Ez a Tájékoztató tizenkét hónapig hatályos. A jogszabályi előírások alapján a Társaság 
Részvényeit tizenkét hónapon belül lehet szabályozott piacra bevezetni. 

 

1.6. A Tájékoztató kiegészítése 

Ha a Tájékoztató PSzÁF általi jóváhagyása és a Részvényekkel történő kereskedés megkezdése 
között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a PSzÁF tudomására, amely jelen Tájékoztató 
kiegészítését teszi szükségessé, a PSzÁF a Kibocsátó meghallgatása után elrendeli a Tájékoztató 
kiegészítését. A Kibocsátó köteles haladéktalanul a Tájékoztató kiegészítését kezdeményezni, ha 
a Tájékoztató közzétételére vonatkozó PSzÁF engedély kiadása és a Részvényekkel történő 
kereskedésnek a szabályozott piacon (a Budapesti Értéktőzsdén) történő megkezdése között 
olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomására, amely a Tájékoztató kiegészítését teszi 
indokolttá. Ennek kapcsán a Kibocsátó tájékoztatja a befektetőket és a tőkepiacok szereplőit, 
hogy a Részvények BÉT-re történő bevezetését megelőzően a jelen Tájékoztató kiegészítésre fog 
kerülni annak érdekében, hogy a Tájékoztató kiegészítése révén a befektetők és a tőkepiacok 
szereplői pontos tájékoztatást kapjanak. 

A Tájékoztató kiegészítésének közzétételéhez a PSZÁF engedélye szükséges. A Kibocsátó a 
Tájékoztató PSZÁF által engedélyezett kiegészítését a Tájékoztató közzétételére vonatkozó 
szabályok szerint köteles haladéktalanul közzétenni. 
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2. Kockázati tényezők - összefoglaló 

Az alábbi összefoglaló a Tájékoztató „Kockázati tényezők” című fejezetének pontokba szedett 
összefoglalását tartalmazza. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a befektetési döntés 
meghozatalához elengedhetetlen a „Kockázati tényezők” című fejezet alapos átolvasása, amely 
fejezet részletesen tartalmazza a társasággal kapcsolatos kockázatokat. 

A tőkepiaci befektetések, így különösen a Részvényekbe történő befektetés számos kockázatot 
hordoznak. A Részvények árfolyama a jövőben előre nem látható módon viselkedhet, emelkedhet 
vagy akár csökkenhet is. Ezek a kiszámíthatatlan változások komoly kockázatot jelentenek: sem a 
Társaság, sem e Tájékoztató készítői nem vállalnak arra garanciát, hogy a Részvények ára a 
jövőben emelkedni fog. Minden befektetőnek javasolt mérlegelnie a kockázati tényezőket 
bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított fejezetet. 

 

2.1. A piacra és az iparágra jellemző kockázati tényezők 

1. Makrogazdasági tényezők változása Magyarországon és a Társaság jövőbeni, stratégiai 
célországaiban 

2. Adózási szabályok változása 

3. Vízgazdálkodási, környezetvédelmi szabályozás változása Magyarországon és a Társaság 
jövőbeni, stratégiai célországaiban 

4. Kiélezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása  

5. Finanszírozási kockázat, különös tekintettel az általános gazdasági környezet, a 
hitelpiacok, és a banki kamatlábak változására 

6. Devizaárfolyamok változása 

7. Nemzetközi piaci események belföldi kereskedelemre gyakorolt hatása 

 

2.2. A FuturAqua Nyrt-re és leányvállalatára (a csoportra) vonatkozó főbb kockázati 
tényezők: 

1. A Társaság jelenleg nem eléggé tőkeerős ahhoz, hogy rövidtávon kizárólag 
ásványvíztermelőként és forgalmazóként komoly piaci részesedésre tegyen szert 

2. A Társaság tőkeszerkezetében alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) mértéke 
jelentősen meghaladta a pénzbeli hozzájárulás mértékét 

3. Vevőknek való kitettség, különös tekintettel jelentős piacok, vevők megszerzésére, 
megtartására illetve a nemfizetés lehetőségére 

4. A jogi, szabályozási környezet drasztikus megváltozása (az új Alaptörvény nyomán 
megszülető, vízzel kapcsolatos sarkalatos törvényi változtatások) 

5. Külső beszállítóktól való függőség a beruházások megvalósítása és az üzletmenet során 

6. Üzemeltetési kockázatok 
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7. A Társaság vagy leányvállalata ásványvízbázisának védőövezetén található szennyező-
források esetleges aktivizálódása 

8. A Kibocsátó leányvállalata által üzemeltetett B-37 OKK számú ásványvízkút 
törzskönyvéhez szükséges védőidom nem került megtervezésre 

9. Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak rendelkezésre állása 

10. Egyéb munkaügyi kockázat 

11. A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai 

12. Konszolidált beszámolókra való áttérés 

13. A Kibocsátó számára vételi opciós előszerződéssel kapcsolatos terület megszerzésének 
kockázata 

14. Jövőbeli adóvizsgálatok esetleges kedvezőtlen megállapításai 

15. Környezetvédelmi kockázat 

16. Hitelkockázat – a Társaság adósainak nemteljesítése, Kereskedelmi partner nem 
teljesítésének lehetősége 

17. Kulcsfontosságú engedélyek, ásványvíz-törzskönyvek és minősítések visszavonása és 
meghosszabbíthatósága  

18. Hatósági szabályoknak való megfelelés 

 

2.3. A FuturAqua részvényekre vagy e részvényekbe történő befektetésre jellemző 
kockázati tényezők 

1. A magyar részvénypiac kockázata 

2. E Tájékoztató szokásostól eltérő kockázatú, tekintve, hogy a Tájékoztató tartalmáért 
kizárólag a Társaság, mint kibocsátó vállalt felelősséget 

3. A részvények tőzsdei bevezetésének elmaradása 

4. Részvények árfolyamváltozásának kockázata 

5. Részvények likvid piacának kialakulása – likviditási kockázat 

6. Osztalékfizetés elmaradása, alacsony osztalék  

7. A Tőzsdei kereskedelem felfüggesztésének lehetősége 

8. A Részvényekkel való kereskedést érintő adózási szabályok változása  

9. A Részvények kivezetésének kockázata  

10. Felhígítás kockázata esetleges jövőbeli tőkeemelés során 

11. Közvetlen irányítást lehetővé tevő részesedéssel rendelkező tulajdonos(ok) befolyása 

12. A részvényekhez tartozó, Alapszabályban rögzített vízvételi jog gyakorlásának kockázata 
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3. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPL Ő KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 

A Tájékoztatóban található rövidítések jegyzékét a Tájékoztató Értékpapírjegyzékének 26. 
pontjában (A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK 
MEGHATÁROZÁSA) közöljük.  
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REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY 
 

a 2001. évi CXX törvény a tőkepiacról 26. § (4) bekezdése alapján a FuturAqua 
Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan működő Részvénytársaság által kibocsátott 
17.106.600 darab dematerializált, egyenként 5 Forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú 

dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvények „B” kategóriába történő 
bevezetéséhez készült Tájékoztató Regisztrációs Okmánya 
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1. Felelős személyek nyilatkozata 

 

A jelen Tájékoztatóért, ezen belül az Értékpapírjegyzék tartalmáért kizárólag a FuturAqua 
Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vállal felelősséget. 
A Társaságot kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha a 
Tájékoztató, ezen belül az Értékpapírjegyzék félrevezető információkat tartalmaz, vagy nincs 
összhangban a Tájékoztató más elemeivel.  

A Társaság nevében nyilatkozatot teszünk arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető 
legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem 
mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható 
fontos következtetéseket.  

A FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
nevében ezt a nyilatkozatot a Társaság Igazgatóság elnöke és egyik tagja teszi meg. 

 

Pécs, 2011. október 12. 

 

 

____________________________   ____________________________ 

            Dr. Fodor István       Láng Balázs    

az Igazgatóság elnöke         az Igazgatóság tagja  
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2. Bejegyzett könyvvizsgálók 

 

2.1. A társaság könyvvizsgálója 

A könyvvizsgáló megbízatása a FuturAqua Nyrt. alapszabálya szerint maximum 5 évre, 
határozott időre szól. A társaság első könyvvizsgálója 2011. április 9. napjától 2012. április 9. 
napjáig (a Társaság könyvvizsgálója a 2011. április 9-én tartott közgyűlésének 9/2011. (04.09.) 
sz. határozata alapján): 

Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 

(7636 Pécs, Szaturnusz u. 11.. cégjegyzékszám: 02-09-064598, kamarai nyilvántartási 
szám: 000376) 

Személyében eljáró könyvvizsgáló Várady Zoltán (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., 
könyvvizsgálói igazolvány száma 001658).  

 

A társaság könyvvizsgálójának feladatai: 

a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; 

b) a Közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági 
előterjesztésről 

jelentés készítése; 

c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. 

 

2.2. Az alapítás során készített eseti könyvvizsgálat 

A társaság 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécsett. Az 
alapítás során az alapító részvényesek által a Társaság részére szolgáltatott nem pénzbeni 
hozzájárulás (apport) értékének megállapítása során független könyvvizsgálati jelentés készült (a 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Zrt. alapításakor szolgáltatott nem pénzbeli 
hozzájárulás értékeléséről -apportról). A jelentést készítette: Zolotnoky Ferenc kamarai tag 
könyvvizsgáló (Mkvk sz.:005529) 
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3. KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó 2011. január 30-án alakult, így nincsenek korábban lezárt üzleti évei.  

A következőkben így a kibocsátó pénzügyi helyzetét összegző kulcsszámokat mutatjuk be, amely 
a 2011. június 30-án készült közbenső mérleg adataira épülnek.  

 

      2011. június 30. 

Saját tőke      86.672.000,- Ft 

Jegyzett tőke      92 633 000,- Ft 

Jegyzett, de be nem fiz. tőke   5.325.000,- Ft 

Eredménytartalék  

Lekötött tartalék  

Mérleg szerinti eredmény       - 636.000,- Ft 

Céltartalékok  

Kötelezettségek  

Hosszú lejáratú kötelezettségek  

Rövid lejáratú kötelezettségek  

Passzív időbeli elhatárolások  

Források összesen     86.672.000,- Ft 
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4. KOCKÁZATI TÉNYEZ ŐK 

Az alábbiakban részletes áttekintést nyújtunk a FuturAqua Nyrt., mint Kibocsátó értékpapírjaiban 
történő befektetés kockázatáról. Ismét felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a befektetési döntés 
meghozatalához elengedhetetlen e fejezet alapos átolvasása, amely fejezet részletesen tartalmazza 
a társasággal kapcsolatos kockázatokat. 

A tőkepiaci befektetések, így különösen a Részvényekbe történő befektetés számos kockázatot 
hordoz. A Részvények árfolyama a jövőben előre nem látható módon viselkedhet, emelkedhet 
vagy akár csökkenhet is. Ezek a kiszámíthatatlan változások komoly kockázatot jelentenek: sem a 
Társaság, sem e Tájékoztató készítői nem vállalnak arra garanciát, hogy a Részvények ára a 
jövőben emelkedni fog. Minden befektetőnek javasolt mérlegelnie a kockázati tényezőket 
bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított fejezetet. 

 

4.1. A piacra és az iparágra jellemző kockázati tényezők 

4.1.2. Makrogazdasági tényezők változása Magyarországon és a Társaság jövőbeni, stratégiai 
célországaiban 

A Kibocsátó tevékenysége és eredményessége ki van téve a magyarországi 
makrogazdasági helyzet aktuális alakulásának. Ez a kitettség fokozottan jellemző a 
gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. Az államháztartás pénzügyi helyzetének 
alakulása kulcsfontosságú lehet a jövőbeni működés szempontjából. A makrogazdasági 
környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua Nyrt. egyes 
tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet, különösen a 2008. 
évben tapasztalható válsághelyzet mind a mai napig rányomja bélyegét az ország 
gazdaságára, amely változatlanul kockázatot jelent a gazdasági forgalomban.  

 

4.1.3. Adózási szabályok változása 

Az adózási környezet megváltozása két dimenzióban is kockázatot nyit. Egyfelől a 
Társaság adózási kérdéseit illetően: az adózási szabályok változása a Kibocsátó pénzügyi 
helyzetére és eredményességére is hatást gyakorolhat. Az adózási jogszabályok változása 
másrészt nem csupán a Kibocsátó adójogi helyzetét, hanem a Részvények tulajdonosainak 
a helyzetét is hátrányosan érintheti. Jelen Tájékoztatóban átfogóan igyekszünk 
tájékoztatni a Befektetőket arról, hogy milyen adózási környezetben kell befektetésük 
után a közterherviselési kötelezettségüknek eleget tenni (lásd részletesen az adózási 
szabályok című fejezetet). Ezek a szabályok azonban változhatnak, tehát nem 
garantálható, hogy néhány éves időtávlatban is érvényes lesz ez az adózási környezetre 
vonatkozó tájékoztatás.  

 

4.1.4. Vízgazdálkodási, környezetvédelmi szabályozás változása Magyarországon és a Társaság 
jövőbeni, stratégiai célországaiban 
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A Társaság és leányvállalata minden vízgazdálkodással és az ehhez kapcsolódó 
környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos engedélyét (létesítési és működési engedélyek, 
vízbázisokra vonatkozó védőidom, stb.) a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerezte 
meg. Nincs semmiféle garancia arra vonatkozóan, hogy egy esetleges jogszabály-változás 
nem érinti hátrányosan a társaság engedélyeit, vízkvótáit.  

 

4.1.5. Kiélezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása  

Magyarországon az ásványvízpiac telítettnek mondható, összesen több mint kétszáz 
törzskönyvezett kút van regisztrálva az országban. A piac rugalmatlan, a forgalmazók 
érdemben alig változtatnak termék-portfoliójukon. A vevőkre egyre inkább jellemző, 
hogy kifejezetten ár-érzékenyek, és keresik, sőt kedvelik az olcsóbban megvásárolható 
ásványvizet. A piaci viszonyok megváltozása kedvezőtlen hatást gyakorolhat a Kibocsátó 
pénzügyi helyzetére és eredményességére. 

 

4.1.6. Finanszírozási kockázat, különös tekintettel az általános gazdasági környezet, a 
hitelpiacok, és a banki kamatlábak változására 

A jelenlegi banki és tőkepiaci finanszírozási helyzet lényegesen rosszabb, mint néhány 
évvel ezelőtt volt. A pénzintézetek hitel-kihelyezési gyakorlata szigorúbb lett, és a 
jövőben még szigorúbbá válhat. A finanszírozás így kockázatos, nincs arra vonatkozó 
garancia, hogy akár a tőkepiaci jelenléttel, akár banki forrásból finanszírozható a Társaság 
termelő tevékenysége.  

 

4.1.7. Devizaárfolyamok változása 

Bár jelenleg még nincs devizapiaci kitettsége a Társaságnak, egy esetleges külföldi 
gyárberuházás, vagy piacra lépés ilyen irányú kockázatokat is teremthet. A magyar forint 
(HUF) árfolyamváltozása más devizákhoz akár jelentős is lehet, így a jövőben kialakulhat 
olyan helyzet, amikor e tényezők is befolyásolhatják a Társaság működését, és ezen 
keresztül a részvény árfolyamát. 

 

4.1.8. Nemzetközi piaci események belföldi kereskedelemre gyakorolt hatása 

A magyar gazdaság jelentősen ki van téve a nemzetközi piac eseményeinek, így egy 
esetleges válsághelyzet, pénzügyi vagy más természetű krízis negatívan hathat a 
kerekdelemre, így a Kibocsátó piacaira.  

 

4.2. A FuturAqua Nyrt-re és leányvállalatára (a csoportra) vonatkozó főbb kockázati 
tényezők: 
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4.2.1. A Társaság jelenleg nem eléggé tőkeerős ahhoz, hogy rövidtávon kizárólag 
ásványvíztermelőként és forgalmazóként komoly piaci részesedésre tegyen szert. 

A Társaság fő profilja szerint ásványvíztermelő és vagyonkezelő. Ásványvíztermelőként 
és forgalmazóként jelenleg nincs piaci jelenléte a Társaságnak, ez az üzletág folyamatos 
fejlesztés alatt áll. 

 

4.2.2. A Társaság tőkeszerkezetében alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) mértéke 
jelentősen meghaladta a pénzbeli hozzájárulás mértékét 

A Társaság alapításakor az alapítók által nyújtott nem pénzbeli hozzájárulás (apport) 
mértéke a teljes alaptőkéhez képest nagy, az apport értéke 82.583.000 Ft volt. A 
Társaságba alapításakor így kevesebb készpénz került szolgáltatásra (2.950.000 Ft), 
amihez a 2011. április 9-én elhatározott készpénzes alaptőke-emelés járult. 

4.2.3. Vevőknek való kitettség, különös tekintettel jelentős piacok, vevők megszerzésére, 
megtartására illetve a nemfizetés lehetőségére 

A Kibocsátó, valamint leányvállalata a termelésen túl kereskedelmi tevékenységet is 
végezni fog a tervek szerint. Ennek során kockázati tényező a Vevők esetleges 
fizetőképtelensége, késedelmes fizetése. A piaci jelenlét hiánya már most kockázatként 
merül fel: a Kibocsátó ugyan mindent megtesz potenciális vásárlóinak megnyerésére, ám 
semmiféle garancia nincs arra, hogy a magyar vagy nemzetközi piacon részesedést tud 
magának kivívni.  

 

4.2.4. A jogi, szabályozási környezet drasztikus megváltozása (az új Alaptörvény nyomán 
megszülető, vízzel kapcsolatos sarkalatos törvényi változtatások) 

A jogi szabályozási környezetben, így különösen a társasági jogi, adójogi, tőkepiaci és 
polgári jogi szabályokban bekövetkező változások kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a 
Kibocsátó pénzügyi helyzetére, eredményességére. Külön kiemelendő kockázati tényező 
az új Alaptörvény nyomán megszülető, vízzel kapcsolatos sarkalatos törvényi változtatás, 
amely esetleg hátrányosan érintheti a Társaságot.  

 

4.2.5. Külső beszállítóktól való függőség a beruházások megvalósítása és az üzletmenet során 

A Kibocsátó jelenleg nem végez termelési tevékenységet, ám tervei között szerepel ennek 
beindítása. Ennek során számos, valamint a beruházások megindításakor a beszállítóktól 
függ majd a társaság, ami kockázati elemeket rejthet magában.  

 

4.2.6. Üzemeltetési kockázatok 

Az ásványvíztermelés az üzemeltetés során kockázati tényezőket rejthet magában. A 
hatósági előírásoknak a Társaság mindenben meg kíván felelni, ám nem garantálható, 
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hogy a vízbázisokra települő palackozási/kitermelési tevékenység az ellenőrzések során 
nem ütközik-e hatósági korlátozásokba. 

 

4.2.7. A Társaság vagy leányvállalata ásványvízbázisának védőövezetén található szennyező-
források esetleges aktivizálódása 

A vízbázison található szennyező-források esetleges aktivizálódásának esetére 
monitoring-rendszer üzemel három darab monitoring-kúttal. A felszín alatti víz minőségi 
változásának nyomon követése és ellenőrzése céljából ezt a meglévő 3 db monitoring 
kutat továbbra is üzemeltetni fogják a közeli mezőgazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozások, így ezen eredmények a Társaság számára is felhasználhatók. A monitoring-
kutakból vett felszín alatti vízminta vizsgálatát évente egy alkalommal az alábbi, általános 
vízkémiai komponensekre végzik el: pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, 
KOIk, KOIps, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. A jelenleg 
problémamentes, ám potenciális szennyező-forrást jelentő mezőgazdasági-ipari terület a 
Kibocsátó leányvállalata, az Olup Aqua Kft. vízbázisának 50 éves felszíni védőterület 
jellemző határoló pontjainál fekszik, így a vízbázis legszélső, csak maximális termelés 
mellett és 50 éves távlatban érintett területéről van szó. A Kibocsátó leányvállalata, az 
Olup Aqua Kft. által üzemeltetett B-37 és B-38-as kutak trícium vizsgálati eredménye 
szerint az adott vízadó szint – még a sekélyebb sem – tartalmaz 40 évnél fiatalabb vizet. 
Ennek ismeretében mindkét vízadó szint védettnek tekinthető. Hozzá kell tenni, hogy a 
sekélyebb vízadó szint a folyamatos termelés során felszín-közeli talajvizet is magára 
szívhat. Az ásványvíztermelésbe vonandó B-37-es OKK kút gyakorlatilag a felülről 
érkező szennyező anyagoktól „duplán” védett. 

 

4.2.8. A Kibocsátó leányvállalata által üzemeltetett B-37 OKK számú ásványvízkút 
törzskönyvéhez szükséges védőidom nem került megtervezésre 

A vonatkozó hatósági eljárásban a Társaság kizárólagos tulajdonában álló Olup Aqua Kft. 
kérelmezte a B-37 és a B-38-as kutakra a hidrogeológiai A és B védőterület kijelölését. 
Később egy módosítás kapcsán a sekélyebb B-38 kútra a kérelmező már nem kérte a 
kijelölést, mert a közeljövőben csak technológiai vízellátásra kívánja használni az Olup 
Aqua Kft. az engedélyben szereplő 4000 liter/nap hozammal. 

 

4.2.9. Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak rendelkezésre állása 

A Társaság jelenleg rendelkezik azzal a menedzsment-kapacitással, amellyel a működés 
megvalósítható, azonban nem biztos, hogy ez a jövőben is így lesz. Ha a Kibocsátó 
elveszítené azon képességét, hogy megtartsa, illetve pótolja vezetőit és esetleges későbbi 
alkalmazottait, akkor ennek jelentősen hátrányos következménye lehet a Kibocsátó 
pénzügyi helyzetére és eredményességére. 

 

4.2.10. Egyéb munkaügyi kockázat 
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A Kibocsátónak jelenleg még nincs alkalmazottja, ám az ásványvíztermelés beindítása 
során ez a helyzet változni fog. A munkaerőpiac, továbbá a leendő munkavállalók által 
esetlegesen indított perek, esetleg a munkaügyi hatósági eljárások kockázata így a 
Társaság számára is fennáll majd.  

 

4.2.11. A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai 

A Kibocsátó perspektivikus üzleti tervében számos olyan tényező található (alternatív 
csomagolóanyagok, vízkvóta-kereskedelem), amelyek eddig még nem bizonyították 
működőképességüket a gyakorlatban. Amennyiben ezekkel kapcsolatban probléma lépne 
fel, a Társaság növekedési üteme megtorpanhat. 

 

4.2.12. Konszolidált beszámolókra való áttérés 

A Kibocsátó FuturAqua Nyrt. bejegyzése óta konszolidált beszámoló készítésére 
kötelezett anyavállalat, ám mindeddig nem készült még auditált konszolidált mérleg. 
Ennek elkészítésének kockázata így, elméleti szinten ugyan, de fennáll.  

 

4.2.13. A Kibocsátó számára vételi opciós előszerződéssel kapcsolatos terület megszerzésének 
kockázata 

Az Alap 0355/1 Hrsz. ingatlan megszerzése kulcsfontosságú kérdés a társaság számára, 
mivel egy nagyobb palackozó- vagy csomagolóüzem csak ezen az 1,2 hektár nagyságú 
ingatlanon valósulhat meg problémamentesen. A terület belterületbe vonása és gazdasági 
célú beépítésének megteremtése a terepülés-rendezési terv módosításával folyamatban 
van, erre vonatkozóan Alap község Önkormányzata 2010-ben határozatot hozott, amelyet 
2011. május 30-án tartott testületi ülésén megerősített. A művelésből kivonás és a 
rendezési terv módosítása számos szakhatósági engedélyhez kötött, így elképzelhető, 
hogy mégsem sikerül a beruházás megvalósítása ezen a területen. Alap község 
Településszerkezeti terve technikai ok miatt 2006-ban nem került elfogadásra, amely 
további, ezzel kapcsolatos kockázati tényező. 

 

4.2.14. Jövőbeli adóvizsgálatok esetleges kedvezőtlen megállapításai 

A Társaság könyvvezetése szabályszerűen történik, és a Társaság minden tőle elvárhatót 
megtesz a szabályos működés biztosítása érdekében, ám nem zárható ki, hogy egy 
jövőbeli adóvizsgálat bírság kiszabását, valamint egyéb jogkövetkezményeket von maga 
után. 

 

4.2.15. Környezetvédelmi kockázat 

A Kibocsátó olyan tevékenységet végez, amelyekhez számos környezetvédelmi 
tevékenység (pl. vízbázisvédelem) tartozik. Az ezzel kapcsolatos, trendszerűen szigorodó 
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környezetvédelmi szabályozás előre nem látható kiadásokat telepíthet a Társaságra. A 
Társaság rendelkezik a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel, szabályzatokkal, és 
fokozott gondossággal végzi tevékenységét, azonban előfordulhat olyan esemény, amely 
környezeti kármentesítés kötelezettségét vonhatja maga után. 

 

4.2.16. Hitelkockázat – a Társaság adósainak nemteljesítése, Kereskedelmi partner nem 
teljesítésének lehetősége 

Kockázati tényezőként jelenik meg, hogy a Kibocsátó adósai a tartozásuk törlesztésének 
esedékességekor, esetleg korábban nem lesznek képesek törlesztési kötelezettségeiknek 
eleget tenni. A FuturAqua Nyrt. bizonyos esetekben hitelt nyújthat az érdekeltségi körébe 
tartozó társaságok, így különösen tagi kölcsönnel finanszírozza a kizárólagos 
tulajdonában álló Olup Aqua Kft.-t, Amennyiben a Kibocsátó adósainak fizetőképessége 
meggyengül, ez negatívan hathat Kibocsátó általános pénzügyi helyzetére. 

4.2.17. Kulcsfontosságú engedélyek, ásványvíz-törzskönyvek és minősítések visszavonása és 
meghosszabbíthatósága  

A Kibocsátó, illetve leányvállalata, az Olup Aqua Kft. számos hatósági engedéllyel 
rendelkezik. Minden engedélyünk határozott időre szól, így azok meghosszabbításának 
kockázata, illetve a meghosszabbítás elmaradásából fakadó kockázat a tevékenységet 
alapvetően határozhatja meg.  

4.2.18. Hatósági szabályoknak való megfelelés 

A Kibocsátó jogilag körültekintően szabályozott környezetben működik, így a Kibocsátó 
alaptevékenységére hatást gyakorló hatósági intézkedések, illetve jogi eljárások kockázata 
fennáll. Annak ellenére, hogy a Kibocsátó mindent megtesz a prudens és jogszabályokhoz 
mindenben teljesen alkalmazkodó magatartás folytatásáért, a jogszabályi 
rendelkezéseknek történő meg nem felelés hatósági eljárást és bírság kiszabását, valamint 
egyéb jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után. 

 

4.3. A FuturAqua részvényekre vagy e részvényekbe történő befektetésre jellemző 
kockázati tényezők 

4.3.1.. A magyar részvénypiac kockázata 

A magyar részvénypiac alig több mint két évtizede jött létre, ám a méretbeli áttörés az 
ország mérete és a hazai cégek tőzsde iránti érdeklődésének jelentősebb elmaradása miatt 
még várat magára. Hazai tőkepiacunk, így a FuturAqua részvények tervezett piaca, a 
Budapesti Értéktőzsde kis méreténél és nyitottságánál fogva jelentős mértékben ki van 
téve a nemzetközi tőkepiaci mozgások hatásainak. A BÉT teljesítményének alakulására 
erősen hatnak a nemzetközi, főleg európai tőke- és pénzpiaci mozgások. A BÉT-en a 
külföldi intézményi befektetők aránya magas, ez pedig erősíti a tőzsdei árfolyamok 
volatilitását. A Budapesti Értéktőzsde forgalmának meghatározó hányadát a piacvezető 
négy legnagyobb részvény (MOL, OTP, Richter Gedeon, Magyar Telekom) adja, a 
külföldi befektetők, intézmények jellemzően csak ezekkel a likvid, nagyobb forgalmú 
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értékpapírokkal kereskednek. A FuturAqua részvények BÉT-re történő bevezetést 
követően a kis és közepes kapitalizációjú részvények közé lesznek sorolhatók. A kis 
kapitalizációjú társaságok részvényeinek kereskedését általában alacsony likviditás és az 
árfolyam ingadozása jellemzi.  

 

4.3.2. E Tájékoztató szokásostól eltérő kockázatú, tekintve, hogy a Tájékoztató tartalmáért 
kizárólag a Társaság, mint kibocsátó vállalt felelősséget és a Társaság működését egy éven belül 
kezdte meg. 

A Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. a részvényeinek 
szabályozott piacra történő bevezetéséhez nem veszi igénybe befektetési szolgáltató 
közreműködését.  További kockázatot jelent, hogy a Kibocsátó egy éven belül kezdte meg 
gazdasági működését. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatos felelősség így hangsúlyozottan 
és kizárólag a Társaságot mint kibocsátót terheli. A kibocsátás így e két tényező miatt a 
szokásostól eltérő kockázatú.  

 

4.3.3. A részvények tőzsdei bevezetésének elmaradása 

A Társaság Közgyűlése 5/2011. (04.09.) döntött arról, hogy a nyilvános működés 
elhatározása mellett részvényeit a Tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyását  követően a 
szabályozott piacra bevezeti. A Bevezetéshez a BÉT jóváhagyása szükséges. Nem 
garantálható azonban, hogy a Részvényeket be is vezetik a BÉT-re. 

 

4.4.4. Részvények árfolyamváltozásának kockázata 

A tőzsdei bevezetést követően a Részvények árfolyamát a szabályozott piacon a kereslet 
és kínálat változása mozgatja. A részvényárfolyam ezért előre nem jelezhető irányban és 
mértékben változhat, akár jelentős mértékben is. Tekintettel a FuturAqua részvények 
alacsonynak mondható, 5 forintos névértékére, százalékosan kifejezve akár jelentős 
változás is megtörténhet akár egy-egy üzletkötés között is. 

 

4.4.5. Részvények likvid piacának kialakulása – likviditási kockázat 

A FuturAqua részvényei a Tájékoztató aláírásának időpontjáig kizárólag az alapítók 
tulajdonában voltak és vannak, nem folyt nyilvános kereskedés a Részvényekkel. A 
Részvények a Társaság tervei szerint a tájékoztató elfogadása után bevezetésre kerülnek a 
BÉT-re, nincs azonban semmilyen biztosíték arra, hogy a bevezetést követően a 
szabályozott piacon a Részvényeknek likvid piaca alakul ki. Amennyiben illikvid piac 
alakulna ki, az akár további negatív hatással is lehet a Részvények árfolyamára, valamint 
növelheti az árfolyam volatilitását is. 

 

4.4.6. Osztalékfizetés elmaradása, alacsony osztalék  
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A Társaság ebben az évben alakult, tevékenységét nemrég kezdte. Üzleti sikereihez időre 
van szükség. A FuturAqua Nyrt. csak akkor fizet osztalékot részvényeseinek, ha 
megfelelő mennyiségű szétosztható nyereséget termel meg egy adott pénzügyi évben. 
Semmiféle biztosíték nincs arra vonatkozóan, hogy minden évben osztalékfizetésre kerül 
sor, vagy egyáltalán lesz-e osztalékfizetés a közeljövőben. 

 

4.4.7. A Tőzsdei kereskedelem felfüggesztésének lehetősége 

A Kibocsátó üzletmenetét jelentősen befolyásoló hír vagy információ nyilvánosságra 
hozatala, valamint információ-közlési hiányosságok vagy egyéb, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt kötelességek elmulasztása miatt a PSzÁF, továbbá a BÉT 
Bevezetési és forgalomban tartási szabályzatában meghatározott esetekben a részvények 
kereskedése felfüggesztésre kerül 

 

4.4.8. A Részvényekkel való kereskedést érintő adózási szabályok változása  

A Részvényekkel való kereskedés során elért árfolyamnyereségnek és az osztaléknak a 
jelenlegi szabályozás szerint adófizetési kötelezettség-vonzata van. Az adózására 
vonatkozó szabályok, amelyek ezen Tájékoztatóban is bemutatásra kerültek, csak a 
Tájékoztató aláírásának időpontjában tekinthetők hatályosnak. A jelenleg érvényes 
jogszabályok a jövőben változhatnak. 

 

4.4.9. A Részvények kivezetésének kockázata  

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nyilvános társaságok részvényei a jelenleg hatályos 
jogszabályok szerint kivezethetők a BÉT-ről, és zártkörűn működő részvénytársasággá 
alakíthatók. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövőben egy meghatározó tulajdonos nem 
vezeti ki a Részvényeket a Budapesti Értéktőzsdéről. 

 

4.4.10. Felhígítás kockázata esetleges jövőbeli tőkeemelés során 

A Kibocsátó Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a Társaság alaptőkéjét a Közgyűlés vagy 
felhatalmazása alapján az Igazgatóság felemelje. Egy esetleges ilyen jövőbeni tőkeemelés 
esetén, amennyiben a részvényes nem vásárol az újonnan kibocsátandó részvényekből, 
részesedése a Társaságban csökken. 

 

4.4.11. Közvetlen irányítást lehetővé tevő részesedéssel rendelkező tulajdonos(ok) befolyása  

A Társaság jelenlegi tulajdonosai a Társaság közgyűlésén a Gt. szabályaival összhangban 
önmagukban is rendelkeznek a lényeges döntések meghozatalához szükséges részvény- és 
szavazatmennyiséggel. A Társaság Részvényeinek árfolyamát jelentősen befolyásolhatja a 
nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok esetleges komolyabb mértékű 
részvényeladása. 
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4.4.12. A részvényekhez tartozó, Alapszabályban rögzített vízvételi jog gyakorlásának kockázata 

A Társaság Alapszabálya 3.8 pontja értelmében amennyiben a társaság valamely 
vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság 
részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű 
részvény után, maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet 
átvenni önköltségi áron. A FuturAqua Nyrt. jelenleg nem rendelkezik vízbázisra 
vonatkozó üzemeltetési engedéllyel (csak a kizárólagos tulajdonában álló Olup Aqua 
Kft.), így nem garantálható, hogy ez a részvényhez kapcsolódó jog mindenképpen 
gyakorolható legyen.  A Társaság Igazgatósága a vízvételi jogot jelenleg az Olup Aqua 
Kft. vízbázisából biztosítja a Kibocsátó részvényeseinek, ám nem garantálható, hogy a 
Kft. a későbbiekben is folyamatosan engedélyekkel rendelkezik majd.
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5. A Kibocsátó bemutatása 

 

5.1. A FuturAqua Nyrt.  

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. 
január 30-án alakult Pécsett, zártkörűen működő részvénytársaságként. Kilenc alapító 
részvényese kizárólag magyar magánszemély, illetve magyar tulajdonban lévő gazdasági 
társaság. A társaságot a Cégnyilvántartásba 2011. február 23-án jegyezték be, Nyilvánosan 
Működő Részvénytársasági formában történő működését a társaság Közgyűlése 2011. április 9-én 
határozta el. A működési forma megváltozását a cégnyilvántartásba 2011. június 28-án jegyezte 
be a Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság. A FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyrt. az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon 
menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. Célunk az édesvíz stratégia szerepének 
felértékelése, az egészséges ásványvízhez való méltányos és környezetbarát hozzáférés 
biztosítása. 

 

5.1.1 Általános információk 

A társaság cégneve:  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

A társaság idegen (angol) nyelvű elnevezése:  

FuturAqua Mineral Water Production and Asset Management Public Limited Company 

 

A társaság idegen (angol) nyelvű rövidített cégneve:  

FuturAqua Plc. 

 

A társaság rövidített neve: 

FuturAqua Nyrt. 

 

A társaság székhelye, fióktelepe  

A társaság székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em. 

A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83. 

 

A társaság elektronikus elérhetősége:  
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e-mail: info@futuraqua.hu 

weblap: www.futuraqua.hu  

 

A társaság fő tevékenysége 

1107’08 Üdítőital, ásványvíz gyártása 

A társaság azon tevékenységeinek gyakorlását, amelyeket jogszabály hatósági 
engedélyhez köti, kizárólag megfelelő hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 

 

A társaság időtartama: 

A társaság határozatlan időre alakult 2011. január 30-án FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Zártkör űen Működő Részvénytársaság néven, majd működési formájának 
megváltoztatásával 2011. április 9-től FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság néven működik.  

 

A társaság működési formája:  

Nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) 

 

A társaság üzleti éve:  

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a társaság első üzleti éve az alapítás 
napján, 2011. január 30-án kezdődik és 2011. december 31-ig tart. 

 

A működésére irányadó jog:  

a magyar jog 

 

A bejegyzés országa:  

Magyarország 

 

A társaság bejegyzése a Cégnyilvántartásba  

A társaságot a Baranya megyei Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be a cégnyilvántartásba. A 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2011. 
február 23-án, míg a működési formaváltás során nevét FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változtató közgyűlésen elhatározott 
módosításokat 2011. június 28-án jegyezték be a cégnyilvántartásba.  
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A cégbejegyzés helye 

A cégbejegyzés helye: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Pécs, Magyarország 

A Társaság cégjegyzékszáma 

A FuturAqua Nyrt. cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060369 

 

A cég telefonszáma 

+36 20 99 99 899
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5.1.2 A FuturAqua Nyrt. jövőképe (vision): 

Mint azt a cégnév is sugallja, a Kibocsátó FuturAqua Nyrt. jövőorientált vállalat. Hisszük, hogy 
az édesvíz maga a jövő, így minden édesvízhez kötődő befektetés egyszersmind befektetés a 
jövőbe.  

Véleményünk szerint az élelmiszeripar válságban van. Az egyre súlyosbodó élelmiszerhiány nem 
kíméli a legnagyobb mennyiségben fogyasztott élelmiszert, az ivóvizet sem. Az ENSZ 
tudományosan megalapozott kimutatása szerint 2030-ra a föld népességének csupán harminc 
százaléka fér majd hozzá elegendő mennyiségű egészséges ivóvízhez. Meggyőződésünk, hogy az 
elkövetkező évek globális vízhiánya a legnagyobb fenyegetés az emberiség jövője 
szempontjából. Az egészséges, biztonságos ivóvíz, és vízhez kötődő higiénés szükségletek hiánya 
miatt legkevesebb hatezer gyermek hal meg naponta a világon. A víz birtoklása mára komoly 
feszültségforrássá vált a fejlődő államokban. Az édesvízért naponta emberek tízezrei indulnak 
útnak, és hagyják hátra régi otthonaikat.  

A FuturAqua Nyrt. az elkövetkező évekre, évtizedekre olyan üzleti környezetet képzel el, 
amelyben jelentősen felértékelődik az édesvíz, mint az emberi élethez nélkülözhetetlen feltétel, 
mint a jövő elsőszámú nyersanyaga. Ebben az üzleti környezetben már önmagában az édesvíz 
készletek birtoklása, a vízvagyon kezelése is kiváltság. A készletek értékesítése pedig ma még 
felmérhetetlen üzleti távlatokat nyithat a vízkészletekkel rendelkező vállalatoknak. A fogytán 
lévő nyersanyagok felértékelődésére kitűnő példa az olaj, a benzin árának fékezhetetlen 
emelkedése, a szárnyaló arany és ezüst ár, vagy a gabona és más élelmiszerek árának 
robbanásszerű, már-már követhetetlen növekedése. A vízszolgáltatók és ásványvíztermelők 
ugyan folyamatosan emelik áraikat, de a jelenlegi piaci árak messze elmaradnak a valós piaci 
értéktől, hasznosságtól.  

Meggyőződésünk, hogy ebből a szempontból a szektor forradalmi változások előtt áll. A 
FuturAqua Nyrt. ezeknek a változásoknak kíván előhírnökévé válni azzal, hogy megjelenik a 
Budapesti Értéktőzsdén, mint az első és jelen pillanatban egyetlen vízzel foglalkozó tőzsdei 
vállalat.   

 

5. 2. A FuturAqua Nyrt. cégfilozófiája (mission) és céljai (goals)  

A FuturAqua Nyrt. vállalati missziója és célja a az üzemszerű és nyereséges ásványvíztermelés 
mellett a víz stratégiai szerepének felértékelése, a fogytán lévő készletekhez való méltányos 
hozzáférés biztosítása a társaság tulajdonosainak. 

Az édesvizek királynőjének, a legnemesebb és legegészségesebb édesvíz típusnak az ásványvizet 
tekintjük. Célunk az, hogy alternatív, környezetbarát, gazdaságos és fenntartható 
csomagolástechnikák alkalmazásával mindenki számára hozzáférhetővé tegyük a prémium 
minőségű ásványvizet. Vállalati jelmondatunk, a „Víz mindenkinek” is jól jelzi, hogy számunkra 
fontos a „fair trade”, azaz a méltányos kereskedelem. Mi a nyersanyagárak borítékolható 
emelkedése ellenére is arra törekszünk, hogy a minőségi ivóvíz ne csak a tehetősek kiváltsága 
legyen. A FuturAqua Nyrt. a jövőről felelősséggel gondolkodó, nyereségérdekelt vállalat. 
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5.3. A FuturAqua Nyrt. társadalmi felelősségvállalási programja, a WaterSharing 
Mozgalom 

 A WaterSharing egy rendhagyó CSR-program (társadalmi felelősségvállalási program). Mint az 
a nevéből is kikövetkeztethető, célunk az édesvíz méltányos megosztása. A Kibocsátó 
Alapszabálya rendelkezik arról, hogy egy FuturAqua Nyrt. részvény tulajdonosa bizonyos 
feltételek mellett egy liter ásványvíz átvételére is jogosulttá válik gazdasági évenként, vagyis a 
bolti árakhoz képest jelképesnek tekinthető önköltségi áron ténylegesen átveheti (a társaság 
honlapján közzétett igazgatósági határozat alapján) a legértékesebb nyersanyagot. A vízvételi jog 
gyakorlásáról szóló igazgatósági határozat e Tájékoztatóü Regisztrációs okmányának 22.4. 
fejezete alatt olvasható. 

A WaterSharing program keretében Vállalatunk arra buzdítja leendő tulajdonostársait, hogy 
segítsenek az egyenetlen vízelosztás felszámolásában, és ajánlják fel a részvényükhöz kapcsolódó 
vízvételi joggal megszerezhető ásványvizet azoknak, akik valóban rászorulnak. Az alternatív 
anyagokba csomagolt víz kultúrájának meghonosítása és terjesztése is fontos missziónk. Hitünk 
szerint ez lehet a környezetszennyező PET palackok jövőbeni kiváltásának egyik hatékony 
eszköze.  

Magyarország csaknem félezer településén mintegy másfélmillió ember számára okoz gondot az 
egészséges ivóvíz hiánya. Az arzén, a nitrát, a nitrit, a klór, a hypo, a higany, az ólom, a 
kadmium, a gyógyszer –és hormonszármazékok mind-mind hozzájárulnak a különböző 
megbetegedések terjedéséhez. Idősek, gyerekek, betegek tízezrei kénytelenek nem megfelelő 
minőségű ivóvízzel csillapítani szomjukat. Kórházakban, oktatási intézményekben (különösen 
bölcsődések, óvodások és kisiskolások esetében) nélkülözhetetlen a megfelelő ásványanyagokat 
tartalmazó, kristálytiszta, egészséges ásványvíz. Rászorulónak tekintjük az időseket, a 
szegényeket, az otthontalanokat (és az őket ellátó intézményeket), vagyis mindenkit, akinek 
gondot okoz az ásványvíz megvásárlása.  

A WaterSharing program tehát egy olyan víz-megosztási lehetőség, amellyel a 
részvénytulajdonos az általa ténylegesen el nem fogyasztott, de őt megillető vizet jótékonysági, 
humanitárius célokra ajánlhatja fel. 

 

5.4. A víz, mint a világ tőzsdéin talán leginkább félreárazott nyersanyag 

A globális felmelegedés következtében egyre csökken az elérhető vízforrások nagysága, ami a 
feltörekvő piaci országok gyors gazdasági- és népesség növekedése nélkül is komoly kínálati 
akadályt jelentene. Nélkülözhetetlen volta miatt a víz a Kibocsátó elemzései szerint a többi 
nyersanyaghoz képest nem szenvedi meg annyira a globális recessziót. 

A víz nemcsak értéket képvisel, de befektetési alternatívát jelenthet azoknak, akik már most 
gondolnak a jövőre, és nem ingatlanba, vagy „felesleges” luxuscikkekbe teszik megtakarításaikat. 
A FuturAqua Nyrt. WaterSharing programja most minden befektető számára fizikailag is 
hozzáférhetővé teszi a vízkészleteket, vagy biztosítja azok méltányos megosztását. 
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5.5. A társaság befektetései 

E fejezetben azok a befektetések, vagyonelemek kerülnek bemutatásra, amelyek alapjaiban 
határozzák meg a Kibocsátó értékelését 

 

5.5.1. Ingatlanbefektetések: a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
ingatlanvagyona  

 

Saját tulajdonú ingatlanok: 

1. Alap 215 Hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 2231 
négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa 
György út 83. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik 
ingatlanjával, az Alap 214 Hrsz. ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatók, a 
beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a 
jövőben ásványvíz-töltésre, kezelésre szánt melléképületek találhatók itt. Jelenleg 
Sárbogárd város Építési Hatósága jogerősen engedélyezte az épületkomplexum további 
50 négyzetméters bővítését. 

2. Alap 214 Hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 3448 
négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa 
György út 81. szám alatt található. Ezen az ingatlanon találhatók a B-37 és B-38-as OKK 
számú törzskönyvezett ásványvíz-kutak. A kutak kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua 
Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel 
kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést. 

A saját tulajdonú ingatlanokat a Társaság alapítása során az alapítók nem pénzbeli 
hozzájárulásként juttatták a Kibocsátó részére. Az apport átadásáról készült szerződések, amelyek 
az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáltak, 2011. február  28-i keltezésűek, amelyek 
alapján a Sárbogárdi Földhivatal 2011. március 18-án jegyezte be a tulajdonjogot apport 
jogcímén a Társaság javára.  

Az ingatlanok Alap községben találhatók. 

A községre vonatkozó alapadatok: 

Alap község (HU-7011), Magyarország  

KSH-kód:  26824  

Jogállás:  Község  

Régió:  Közép-Dunántúl  

Megye:  Fejér  

Kistérség neve (kódja):  Sárbogárdi (3706)  

Kistérség székhelye:  Sárbogárd  

Teljes népesség:   (2008.01.01.) 2 032,  területnagyság: 4 829 Ha 
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A helység lakóinak nemzetiségi kötődése (2001-ben)  

magyar: 97,0%; cigány: 0,3%; ismeretlen, nem válaszolt: 2,9% 

Alap község Fejér megyében, a Sárbogárdi kistérségben, a Mezőföldön fekszik, a legközelebbi 
város Sárbogárd (10 km). Sárbogárdról Alapra mellékút is vezet (6223-as közút). 
Településszerkezete: síkvidéki útifalu. A falu lakói főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
(szarvasmarha) foglalkoznak. A falu fejlett szőlőkultúrával rendelkezik. 

 

5.5.2. Gazdasági társaság befektetés: az Olup Aqua Kft. és az ásványvízvagyon 

 

A Kibocsátó kizárólagos tulajdonában lévő Olup Aqua Kft.-t a Társaság 2011. január 30-án 
történt alapítása során, nem pénzbeli hozzájárulás (apport) útján szerezte meg, az erről szóló 
döntést a Kft. taggyűlése szintén 2011. január 30-án hozta, amely alapján a Kibocsátó társasági 
tagságát a Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2011. március 2-án kelt Cg. 02-09-073755 
számú végzésében bejegyezte a cégjegyzékbe  

A Társaság  kitermelhető ásványvízvagyonát az alábbiakban mutatjuk be.  

 

Az ásványvíz-kutak 

Az Alap 214 Hrsz. számú ingatlanon két ásványvízkút található. A sekélyebb 45 méter 
talpmélységű, míg a mélyebb kút 82 méter talpmélységű.  

Környezetvédelmi azonosítók (KTJ számok):   

B-37. Kút: 101941094 

B-38. Kút: 102012032 

 

Jogi háttér:  

1. Salamon-kút 

B-37-es Országos Kútkataszteri nyilvántartási számú ásványvízkút 

Elenevezése: Salamon-kút, az itt nyert ásványvíz neve: Salamon Aqua Természetes Ásványvíz.  

A 82 méter talpmélységű mélyfúrású ásványvízkút a 22994/2008. számú vízjogi létesítési 
engedély alapján az Alap 214 hrsz-ú ingatlanon készült el. A kút 344/2008 számon rendelkezik 
VITUKI Kht. által hitelesített Vízföldtani naplóval. 

 

 AQUA SALAMON - ásványvízkút  

Létesítés éve 2008 

Kataszteri szám Alap B-37  

Helyrajzi szám 214 
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Környezetvédelmi Területi Jel 101941094 

EOV X 163 526 

EOV Y 622 203 

EOV Z (mBf) 104,32 

csövezett talpmélység (m) 82,0 

Szűrőzés (m-m) 63,0-69,0 m és 72,0-78,0 közötti 

Nyugalmi vízszint (m) - 3,4 

Üzemi vízszint (m) - 30,18 

Maximális vízhozam (l/p) 340 

 

 

2. Olup Aqua kút 

B-38-as Országos Kútkataszteri nyilvántartási számú ásványvízkút 

Elnevezése: Olup Aqua kút. A palackozott ásványvíz megnevezése: Olup Aqua Prémium 
Ásványvíz. 

Korábban, még 2002-ben készült el ez a 45 méter talpmélységű kút, amely vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel is rendelkezik 21929/2002 KDT KÖTEVIFE. Az engedély módosítása (tekintettel 
különösen a kitermelt ásványvíz mennyiségére) folyamatban van. A kút 267/2009. számon 
rendelkezik VITUKI Kht. által hitelesített Vízföldtani naplóval. 

 

Alapadatok  

 Olup Aqua Kút  

Létesítés éve 1999. 

Kataszteri szám Alap B-38 

Helyrajzi szám 214 

Környezetvédelmi Területi Jel 102012032 

EOV X 163 517 

EOV Y 622 172 

EOV Z (mBf) 103,9 

csövezett talpmélység (m) 45,0 

Szűrőzés (m-m) 35,5-41,6 m között 

Nyugalmi vízszint (m) - 4,2 

Üzemi vízszint (m) - 5,49 

Maximális vízhozam (l/p) 80 
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Az ásványvíz-kutak hidrológiai jellemzői: 

A Kibocsátó tulajdonában lévő Olup Aqua Kft. elvégezte a kutak együtthatás-vizsgálatát 
2009.02.06.-02.15. között, amely vizsgálat arra irányult, hogy a két ásványvízkút zárt vízadó 
rétegei között vajon van-e bármiféle kapcsolat, vagy ezek a rétegvizek önálló, zárt rendszerben 
vannak. 

 

1. Együtthatás-vizsgálat az alábbi részfeladatokat foglalta magában: 

- Nyugalmi vízszintmérés a két kúton. 

- Egy búvárszivattyú  beszerelvényezése a B-37 számú kútba , egy másik a  45 m-es 
kútba. 

- Az első kút szivattyúzása 3 vízhozamlépcsővel 3 X 48 óráig, vízszinttesztelés és 
regisztráció a másik kúton.  

- A másik kút szivattyúzása 3 vízhozamlépcsővel 3 X 48 óráig, vízszintmérés az 
első kúton. 

- A két kút együttes szivattyúzása üzemi vízmennyiséggel a kutak üzemi 
vízszintjének beállásáig.  

- Az eredmények értékelése, a kutak egymásra hatásának meghatározása. 

 

A rendelkezésünkre álló adatsorokból megállapítható, hogy:  

1. a két kút aszivattyúzások előtti nyugalmi vízszintje átlagolva - 3,18 m és   – 3,27  
m volt, 

2.  mindkét kút a vizsgálati programnak megfelelően   130-130 m3/ nap 
teljesítménnyel lett szivattyúzva  3-3 napig, először külön-külön  

3.  az egyidejű szivattyúzás alatt mindkét kút üzemi vízszintje gyakorlatilag 
megfelelt a  külön-külön történt  szivattyúzások  vízszintjeinek, azaz a két kút  különböző 
vízminőségű rétegei között  átfejtődés nincs, 

4. a  program befejeztével a rétegnyomások ( azaz  a kutak nyugalmi vízszintjei ) 
gyakorlatilag visszaálltak az induláskori értékekre: - 3,22 m ( 1.sz.  kút ) , illetve – 3,30 m 
( 2.sz. kút ) volt a kutakban a vízszint. 

  

Összefoglalva megállapítható, hogy  

• a kutakból legalább  130-130 m3/nap ásványvízmennyiség termelhető ki üzemszerűen, 

• a két kút vízadó rétegei  nincsenek összefüggésben, 

• az ásványvízzé minősítés szempontjából a két kút két vízadó rétegösszlete különálló 
vízbázisnak tekintendő. 
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A kutak 5 x 5 m-es belső védőterületét zárttá tettük az esetleges külső behatásoktól, a 
területkerítéssel van lehatárolva. 

 

Kútgépészet 

A két kút új PEDROLLO búvárszivattyúkkal van felszerelve, a tartozékokkal együtt, teljes 
vezérlő automatikával.  

Két MSz 22 116 szerinti süllyesztett kútfejaknát kell építeni a kutakra ideiglenesen vakolt-
simított belső felülettel. A 45 m-es kút jelenlegi aknáját az építés előtt el kell bontani. 

Fel kell szerelni a már rendelkezésre álló két szabvány szerinti kútfejszerelvényt (beleértve a 
termelőcsöveket, kábelezést, a majdani palackozóüzem igényei szerint).  

 

Termékek - a leendő termékek alapjául szolgáló ásványvizek 

A FuturAqua Nyrt. nemrég alapított, új vállalkozás. A hatósági engedélyekkel rendelkező 
leányvállalata, az Olup Aqua Kft. a hagyományos kiszerelésű, PET palackos termékekkel 
szemben stratégiai szempontból jelentős termékfejlesztést kíván végrehajtani, és ezzel 
környezetbarát csomagolási technológiákat a piacra bevezetni. 

A Kibocsátó FuturAqua Nyrt. jelenleg saját márkaneve alatt terméket nem forgalmaz, a vízbázis-
hasznosítási szerződést kötő partnereinek termékeit azonban forgalmazhatja. 

A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata, az Olup Aqua 
Ásványvíztermelő Kft. vizei mérsékelt ásványianyag-tartalmú, kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos jellegű kemény vizek, összes oldott ásványianyag tartalmuk literenként 690 
illetve 700 mg. PH értékük az emberi test és vérünk PH értékével azonos, 7,4 illetve enyhén 
lúgos 7.6. Az ásványvizek az alábbi tulajdonságokkal, összetevőkkel rendelkeznek:  

 • Magnéziumtartalom: a teljes oldott ásványianyag-tartalomhoz viszonyítva magas, 49,5 
mg, illetve 50 mg-t tartalmaz literenként. A magnézium a csontok és a fogzománc 
formálódásában játszik meghatározó szerepet, de segít átalakítani a szénhidrátokat, 
fehérjéket, zsírokat is energiává. Fontos szerepe, hogy segíti az idegműködést, izom-
összehúzódást, a relaxációt és a szívritmust. Segíti a homocisztein szint csökkenését, ami 
hatékonyan csökkenti a stroke kockázatát, a szívbetegségek, a rák, a Parkinson-kór, az 
Alzheimer-kór és számos degeneratív betegség kialakulását. 

 • Kalcium: literenként 72 mg és 61mg. A kalcium az emberi test fontos alkotója, az erős 
csontok és fogak záloga. Segíti megelőzni a csontritkulást és csonttöréseket, további 
előnyeként elmondható a vérnyomáscsökkentés, izomgörcs megelőzés, esetleges testzsír 
csökkentés is. A kalcium szerepet játszik a véralvadásban és csökkenti az allergiás 
reakciók során tapasztalható tüneteket. 

 • Az ásványvizek Nátrium-tartalma tartalma alacsony, literenként 27, illetve 29 mg Na-t 
tartalmaznak – a vizet szívbetegek, kisgyermekek is fogyaszthatják. 
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 • A vízminőség-vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy felszíni szennyezésre utaló 
komponens nincs a vízben. Nitrit és nitrát: NH4, NO3, NO2 és peszticidek nyomokban 
sem mutathatók ki. 

  

Vízbázis-védelem a Kibocsátó tulajdonában álló Olup Aqua Kft. Alap B-37, B-38 
vízkútjainál 

A FuturAqua Nyrt. tulajdonában álló Olup Aqua Kft. Alap B-37, B-38 vízkútjainak 
hidrogeológiai védőidom-kijelölési ügye 2009 decemberében indult, az eljárás sikeres 
lefolytatásához a társaság minden kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, amelynek 
eredményeként 2011. augusztus 19-én a Társaság kézhez vette az illetékes hatóság vízbázis 
védelemről (hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelöléséről) szóló határozatát. A felszín alatti 
vízbázisok védőidomának, védőterületének meghatározására vonatkozó előírásokat a 123/1997. 
(VII.18) sz. Korm. rendelet tartalmazza. 

A végső határozat csak a B-37-es kút vonatkozásában jelöl ki külső védőidomot (a módosított 
kérelem szerint), amelynek rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló 
szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri 
a vízkivételi helyet. A  hidrogeológiai „A” védőidom a kutat körbevevő, 350 m sugarú kör  alakú 
terület. Alsó síkja -26 mBf (78 m), felső síkja + 41 mBf (63 m) szinten határozható meg. A 
hidrogeológiai „B” védőidom a kutat körbevevő, 1100 m sugarú kör alakú terület. Alsó síkja -
26mBf (78 m), felső síkja + 41 mBf (63 m) szinten határozható meg. A védett vízbázis területén 
építési tiltások és korlátozások is bevezetésre kerülnek, ezek érvényesítéséről, a területrendezési, 
területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén a helyi 
önkormányzat fog gondoskodni. 

A védett vízbázis területén lévő vízilétesítmények üzemeltetőjét, az Olup Aqua Kft-t jogok és 
kötelezettségek egyaránt terhelik. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a 
vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott 
tevékenységet is. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a B-38 
kataszteri számú kút mintázását kell elvégezni a következők szerint: 

- Félévenként: vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH4, NO3, NO2, KOIps, Cl, 
bakteriológiai vizsgálat  

-   Évente: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, összes keménység, lúgosság 

-  6 évente: trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO4, anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves 
vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOCI), TPH (C5-C40), As, Mg, 
Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al, Fenol, összes cianid, poliklórozott bifenilek (PCB), halogénezett 
szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM). 

A fentiek alapján jól látható, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok 
kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás 
rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. 
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A védendő víztermelés (méretezési vízhozam) 302 m3/nap mértékben jelöli meg a hatóság, amely 
rendkívül nagy, éves szinten akár 90 millió literes víztermelést tesz lehetővé a FuturAqua Nyrt. 
kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. számára. 

Az ásványvíz-bázis védelmét a fentiek mellett külső és belső védőterületek teszik teljessé. A 
hatások számítása és a védőterületek méretezése az elérési idő alapján, állandó (permanens) 
vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva a hidrodinamikai modellezéssel történt.  

 
Földtani adottságok – az Olup Aqua Kft. Alap B-37, B-38 vízkútjai 

 A vízbázis a Dunántúli pannóniai hátság földtani tájegység, somogyi medence elnevezésű 
részére esik. A Dunántúl a kréta időszak végére teljes egészében szárazulattá vált, majd a 
nagyszerkezetnek megfelelően egymástól eltérő mélységű medencékre tagolódott. A somogyi 
medencerészt a neogénben, a miocén elején borította el a pannon tenger. Az általában 500 méter 
fekümélységű neogén üledéksor a Sió felé közeledve 300 m-re emelkedik. A vertikumban 
változatos homok, illetve agyag rétegek nagyobb területeken is szinte párhuzamosan haladnak és 
kisebb mértékben, de követik a terep vonalát. 

Felszíni szennyezésekkel szembeni védelem szempontjából a finom szemcseszerkezet 
kedvezőnek is tekinthető, mivel az agyagrétegek szivárgási paraméterei is rosszak, így 
vízzáróbbak.  
Az Olup Aqua Kft. kútjainak lokális földtani jellemzői a két kút fúrási rétegsora alapján az 
alábbiak: 

0-1 m humusz 

1-5 m homok 

5-25 m aleurit, aleurites homok 

25-42 m finom aprószemcsés homok, homokos aleurit csíkokkal 

42-62 m aleurit, homokos aleurit, aleurites agyag 

62-79 m apró-, középszemcsés homok, 

79- m aleurit, homokos aleurit  

 
Felszín alatti vizek minőségi állapota – B-37 és B-38-as OKK kutak 

Mindkét vizsgált vízadó szint vize mérsékelt ásványi anyag tartalmú kalcium-magnézium-
hidrogén-karbonátos jellegű kemény víz. A vízminőség vizsgálat eredményei alapján felszíni 
szennyezésre utaló komponens (NH4, NO3, NO2, peszticidek) nem található a vízben. Nagy 
valószínűséggel minkét vízadó szint természetes állapotára ez a jellemző vízminőség. 

Mindkét kút trícium vizsgálatának eredménye szerint az adott vízadó szint – még a sekélyebb 
sem – tartalmaz 40 évnél fiatalabb vizet. Ennek ismeretében mindkét vízadó szint akár védettnek 
is tekinthető.  
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5.5.3. Folyamatban lévő beruházás, a Társaság leendő befektetése 

Alap 0355/1 Hrsz. Az ingatlan 12.044 m2 térmértékű, szilárd burkolatú út mellett 
található. Közművesítettsége: a terület alatt található gázvezeték és a villanyvezeték is 
elérhető. A területet az Alap-cecei vízfolyás választja el a FuturAqua két saját tulajdonú 
ingatlanától, amelyeken az ásványvíz-kutak találhatók (az ásványvíz betáplálása zárt 
csővezetéken keresztül megoldható). 

A terület belterületbe vonása és gazdasági célú beépítésének megteremtése a terepülés-
rendezési terv módosításával folyamatban van, erre vonatkozóan Alap község 
Önkormányzata 2010-ben határozatot hozott, amely határozatot 2011. május 31-én újabb 
határozatával egyhangúan megerősített. A településrendezési terv módosításának 
költségeit az Olup Aqua Kft. vállalta, a várható költség 300.000 (Háromszázezer) 
Ft+ÁFA, a terv készítője a VÁTI Nonprofit Kft. Kockázati tényező ezzel kapcsolatban, 
hogy Alap községnek nincs elfogadott településszerkezeti terve, mert azt 2006-ban 
tévedésből a települési önkormányzat nem szavazta meg formálisan.  

A FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. feltételhez kötött előszerződést 
kötött a terület magánszemély tulajdonosaival, amelynek értelmében a terület a művelési 
ágból történő kivonása után (ez a feltétel teljesülése szükséges a szerződés megkötéséhez) 
adásvétel jogcímén kerül a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
tulajdonába azzal, hogy a művelési ágból történő kivonás költségeit a jelenlegi 
tulajdonosok viselik majd. Az előszerződés értelmében a felek (két magánszemély eladó 
és a Társaság, mint vevő) 4.500.000.- Ft (Négymillió-ötszázezer forint) vételárért kötnek 
egymással adásvételi szerződést.  

Az ingatlanra vonatkozó, feltételhez kötött előszerződést 2011. május 29-én, a /2011. 
számú igazgatósági határozat alapján kötötte meg a Társaság a terület magánszemély 
tulajdonosaival. A szerződés teljesítése attól függ, hogy mikor sikerül módosítani a 
település rendezési tervét, és ez alapján mikor lehet kivonni művelési ágból az ingatlant. 
A befektetés várhatóan 2012. június 30-ig kerül a Társasághoz, eddig pénzügyi teljesítés 
az előszerződés alapján nem történt. A Társaság a terület vételárát saját forrásból kívánja 
finanszírozni. 

 

5.5.4. Nyilatkozat 

A FuturAqua Nyrt. nyilatkozik arról, hogy a Társaságnak más lényeges, folyamatban lévő 
beruházása, vagy ilyenre vonatkozó kötelezettségvállalása a Tájékoztató aláírásának időpontjában 
nem volt.  



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 44 

6. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE 

 

6.1. Fő tevékenységi körök 

A Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. az ásványvízkincs 
felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával és 
kereskedelmével foglalkozik. Célunk nyereségérdekelt ásványvíztermelésen túl az édesvíz 
stratégia szerepének felértékelése, az egészséges ásványvízhez való méltányos és környezetbarát 
hozzáférés biztosítása. A Társaság alapvetően két tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz 
kitermelésében és értékesítésében közvetve, 100%-ban tulajdonolt leányvállalatán keresztül, 
másodsorban pedig a vízvagyon-kezelési tevékenységet végez. A FuturAqua Nyrt. ezért arra 
törekszik, hogy a hazai és regionális piacokon is egyre több édesvíz-lelőhelyet vonjon 
érdekkörébe.    

A FuturAqua Nyrt. tevékenysége az ásványvíztermelésen túl a vízbázisokkal kapcsolatos 
folyamatmenedzsment. Vállaltunk a vízvagyon kezelésének teljes vertikumában otthonosan 
mozog: a vízvagyon feltérképezésétől a próbafúrásokon át egészen az ásványvíz 
engedélyeztetésig, a törzskönyv megszerzéséig.  

A FuturAqua Nyrt. a jövőben egy világméretű trend, a víz kvótakereskedelem (water trade) hazai 
előfutárává szeretne válni. Felsorolt tevékenységeink célja az, hogy a rendelkezésünkre álló 
vízkvótát évről-évre a lehető leghatékonyabban értékesítsük a piacon, megteremtve ezzel a 
társaság növekedésének hosszú távú feltételeit.    

 

6.1.1. Üzleti tevékenység bemutatása tevékenységi körönként - Ásványvíztermelés 

A FuturAqua Nyrt. 2011. január 30-án alakult, vagyis új szereplője a hazai és nemzetközi 
ásványvízpiacnak. Társaságunk meggyőződése, hogy – bár az ásványvízpiac növekedése 
Magyarországon is töretlen - hagyományos eszközökkel nehéz hatékonyan felvenni a versenyt a 
viszonylag statikus magyar ásványvízpiac elismert szereplőivel, ezért az értékesítés új, alternatív 
módozatait keressük.  

Ennek érdekében társaságunk forradalmasítani kívánja az ásványvízhez való hozzáférést, 
amelynek egyik legfontosabb alapja a tőzsdei jelenlét. A FuturAuqa Nyrt. egy olyan, programot 
dolgozott ki a befektetők számára, amelyik lehetővé teszi, hogy a vagyonkezelésünkben lévő 
prémium minőségű vízkészletekre bizonyos feltételek mellett (ezzel kapcsolatban lásd e 
Tájékoztató Regisztrációs okmányának 22.4. fejezetében leírtakat) közvetlen részvényesi 
hozzáférést biztosítsunk, a fel nem használt ásványvizet pedig a WaterSharing mozgalom 
keretében részvényeseink akaratának megfelelően hasznosítsuk, vagy piaci alapon 
nyersanyagként értékesítsük.  

Egyik legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a magas minőséget képviselő vizeiket a PET 
palackoknál gazdaságosabb, a fogyasztó számára olcsóbb és környezetkímélőbb, alternatív 
csomagolóanyagokban jutassuk el a vásárlóhoz, a vízvételi jogukkal élő részvényeseinkhez,  és a 
WaterSharing program keretében másokhoz, így a jövőben minden eszközfejlesztést, beruházást 
ennek az üzleti célnak kívánunk alárendelni. A PET palackokat az Európai Unió „üldözi”, és 
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várhatóan Magyarországon is előbb-utóbb komolyabb termékdíjjal nehezítik majd meg az 
ásványvíz palackozók üzleti tevékenységét. Ez is oka annak, hogy társaságunk nem lát hosszú 
távú perspektívát az ásványvíz értékesítésének hagyományos módozataiban. A sajátos üzleti 
szemlélet, és a szokatlan megoldások miatt a FuturAqua Nyrt. vevőköre sem a hagyományos 
kisfogyasztókból fog összeállni. Az édesvíz nyersanyagközpontú értékesítésében elsősorban a 
nagyfogyasztókat kívánjuk megcélozni, így a többi között Társaságunk az ásványvízhez való 
hozzáférést elérhető áron szeretné biztosítani annak a csaknem félezer magyar településnek, ahol 
gondot okoz a folyamatosan szigorodó Európai Uniós rendeletek betartása, az arzénszint 
csökkentése, az egészséges ivóvíz biztosítása.  

Nemcsak Magyarországon, de a világ számos más pontján nehézkes az egészséges ivóvízhez való 
hozzáférés. Jelenleg a föld népességének több mint ötöde számára jelent megoldhatatlan feladatot 
az egészséges ivóvízhez való hozzáférés. Sok olyan európai állam van, ahol nyaranta hatalmas 
édesvízkészleteket vásárolnak a lakossági igények biztosítására. Barcelonába vagy néhány olasz 
nagyvárosba tankerek szállítják a vizet az évről-évre fokozódó vízhiány csillapítására, máshol 
pedig a mezőgazdasági munka lehetetlenül el a vízhiány következtében. Sok olyan vállalat van 
szerte Európában, amelyik termeléséhez (pl: gumicukorgyártás, ásványvíz alapú italok) nem 
használhat rossz minőségű ipari vizet, a jobb minőségű édesvíz pedig lassan megfizethetetlen 
számára. A FuturAqua Nyrt. ásványvíztermelő üzletága a rendelkezésre álló, illetve a jövőben a 
szerződéseinkkel biztosított édesvíz kvótákat kívánja az ilyen nagyfogyasztóknak, és 
önkormányzatoknak elérhetővé tenni a piacon, megfizethető áron. A FuturAqua Nyrt. Fejér 
megyében, Alapon található telephelyén és az ott működő leányvállalat, az Olup Aqua Kft-n 
keresztül jelenleg is rendelkezik zacskózó kapacitással, amelyet terveink szerint jelentősen 
bővíteni fogunk.  

 

6.1.2. Üzleti tevékenység bemutatása tevékenységi körönként - Vagyonkezelés – vízvagyon-
kezelés 

A Társaság vagyonkezelési üzletága nem hagyományos, jogi értelemben vett vagyonkezelés, 
hanem a Társaság és leányvállalata, valamint szerződéses partnerei által kontrakutális keretek 
között biztosított vízkészletek menedzselésének, vagyonkezelésének tevékenységét jelenti. A 
szerződéssel biztosított ásványvízkvótákat egy, a Társaság által működtetni kívánt rendszerben 
értékesítjük a végfelhasználóknak. A vízkvóta-kereskedelemről a 6.1.3. fejezetben adunk 
tájékoztatást. 

 

6.1.3. A bevezetett fontosabb új termékek, szolgáltatások ismertetése 

E helyütt kerül bemutatásra a Kibocsátó új termékeinek, szolgáltatásainak bemutatása olyan 
mértékben, amennyire az új termékek vagy szolgáltatások fejlesztését nyilvánosságra hozták. 

 

Vízkvóta-kereskedelem 

A vízzel kapcsolatos kvótakereskedelem (water trading) ötlete alapvetően a vízhiányos 
Ausztráliából ered, és a 90-es évek közepére nyúlik vissza. A szén-dioxid kvótakereskedelemhez 
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(emmission trading) hasonló kereskedelmi metodika a víz kvótakereskedelme is, országonként 
eltérő szabályozással. Napjainkban dollár-milliárdokat érő édesvíz cserél gazdát államok vagy 
városok között nemcsak Ausztráliában, de az Egyesült Államokban, Chilében vagy Szingapúr és 
Malajzia között. Európában egyedül Nagy-Britanniában létezik édesvíz kvótakereskedelem, ott 
2001-óta engedélyezett ez a tevékenység. A britek az igényeknek megfelelően rugalmasan 
alakítják a tevékenység jogszabályi hátterét, és a víz allokációjánál figyelembe veszik a 
környezetvédelmi szempontokat is.  

Az édesvíz esetében a kvótakereskedelem valójában a vízkivételi jogok kereskedelme, vagyis a 
rendelkezésre álló éves kvóta értékesítése. Manapság ezeket az ügyleteket közvetítő cégek 
bevonásával, vízbrókerek segítségével kötik. Az üzlet célja pedig az, hogy a vízben bővelkedő 
partnerek segítsék a vízhiány sújtotta településeket az üres tározók feltöltésével. A víz tehát nem 
palackozott termékként, hanem – az olajhoz vagy a gázhoz hasonlóan - nyersanyagként cserél 
gazdát eladó és vevő között, városok és államok között.  

Az édesvíz kvótakereskedelme az ezredfordulóval vált egyre népszerűbbé a legszárazabb 
országokban, és prognosztizálhatóan éveken belül az édesvíz országhatárokon átívelő, globális 
kvótakereskedelme is megkezdődhet. Az Európai Unióban szintén a fokozódó szárazság, az 
édesvíz árának folyamatos emelkedése, a vízhez való hozzáférés problémái, a készletek 
szűkössége, és a környezetszennyezés okozta vízminőség romlása okoz fejtörést a 
szakembereknek. Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a vízvisszatartás szükségessége, de a vízről 
való gondolkodás összeurópai jogalkotói szinten is megkezdődött a Víz Keretirányelv és a Duna 
Stratégia megalkotásával.  

Magyarországon a készletek jóval meghaladják a szükségleteket, így az édesvíz 
kvótakereskedelmére akár hosszú távú ágazati stratégia is alapozható. Oroszországban és 
Brazíliában, a világ két legnagyobb édesvíz nagyhatalmában már évek óta dolgoznak a készletek 
értékesítésének stratégiáján. Osztatlan a szakemberek véleménye abban, hogy az édesvíz hiánya 
miatt a víz kvótakereskedelme hamarosan nagyobb üzletté válik, mint az olaj vagy a 
gázkereskedelem. Ázsiában vagy Afrikában már számos ország importálja a vizet, és a 
vízkészletek birtoklása komoly politikai feszültségek forrása.   

A FuturAqua Nyrt. tehát az első, ásványvíz kvótakereskedelemmel foglalkozni kívánó magyar 
vállalat. Társaságunk a kezelésünkbe tartozó törzskönyvezett kútjainak kitermelhető kvótái 
mellett a szerződéssel vagyonkezelésébe vonandó kutak vízkvótáit is hasznosítani, értékesíteni 
kívánja.  

 

6.2. Legfontosabb piacok - A magyar ásványvízpiac helyzete 

Jelenleg világszerte, így Magyarországon is, a palackozott vizek az összes csomagolt víz 
fogyasztásának csaknem egészét, mintegy 96 %-át teszik ki, a maradék 4 % a ballonos vízből 
adódik. Az ásványvíz a maga 85 %-os részesedésével a legjelentősebb szereplője az iparágnak, 
ezt követi a forrásvíz (12 %) és az asztali víz (3 %). Az elfogyasztott csomagolt vizek 57 %-a 
szénsavmentes, míg 43 %-a szénsavas. A szektor felépítését tekintve Magyarországon jól látszik, 
hogy az öt legnagyobb gyártó foglalja el a piac harmadát, a többi gyártó részesedése kevesebb, 
mint a piac fele, a sajátmárkás termékeké pedig egynegyede. A fogyasztás háromnegyedét 
szánták felbontatlan elszállításra, azaz otthoni fogyasztásra.  



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 47 

Az Európai Unió hozzávetőleg 120-130 milliárd liter nagyságú piacot jelent az italszektornak. 
Ezt a piacot (44 %-os részesedéssel) a palackozott vizek uralják, ami 50-60 milliárd literes 
átlagos fogyasztást jelent. Az üdítőital ipar, amely 40 %-os részesedéssel és 50 milliárd literes 
fogyasztással bír, a második helyezett lett a gyümölcslék és nektárok (10 %) előtt.  
A forgalom tekintetében az üdítőital ipar felülmúlja a palackozott vizeket: 2008-ban előbbiek a 
forgalom 52 %-át mondhatták magukénak, szemben a palackozott vizek 32 %-os részesedésével. 

Az ásványvízfogyasztás folyamatosan növekvő, míg a forrásvíz, az asztali fogyasztása csökken. 
A vezetékes víz minősége rohamosan romló, jelenleg csaknem félezer településen magasabb az 
arzénszint a megengedettnél. A tiszta ivóvíz előállításának költsége folyamatosan emelkedik, egy 
felmérés szerint a magyar fővárosnál már csak Koppenhágában kerül többe a csapvíz. Az ízesített 
vizek fogyasztására is a diszkrét csökkenés a jellemző.  

Magyarország a 110 literes egy főre jutó ásványvíz fogyasztásával a top 10-ben helyen van a 
világranglistán, megelőzve az Egyesült Államokat, ahol 2010-ben csak 108 liter ásványvizet 
fogyasztott el egy átlagos fogyasztó. 2003-ban  még 61,4 liter volt a személyenkénti fogyasztás, 
azaz öt év alatt 80 százalékkal nőtt az egy főre jutó ásványvíz mennyiség.  

A Kékkúti Ásványvízgyártó Zrt. 2010-ben is megtartotta hazai vezető pozícióját az eladások 
mennyisége alapján a magyar palackozott ásványvíz-piacon, a társaság 101,8 millió palack 
ásványvizet értékesített a múlt évben. A vállalat a tavalyi, 5,8 milliárd forintos árbevétele után 
2011-ben 3 százalékos árbevétel növekedést tervez. A menedzsment szerint a múlt évi, 2009-hez 
viszonyított 9,4 százalékos árbevétel csökkenés hátterében a negatív piaci trendek állnak. 
Hozzáteszik: ezt jól mutatja, hogy a magyar ásványvízpiac forgalma 2010-ben 7,1 százalékkal 
csökkent az előző évhez képest. A Kékkútit az eladások tekintetében a Szentkirályi Ásványvíz 
Kft. követi, amelynek eredménye 2010-ben 65 százalékkal nőtt az előzőhöz képest, és elérte a 
245 millió forintot. Magyarország egyik legismertebb ásványvizének gyártója tavaly 5,35 
milliárd forint nettó árbevételt ért el, ez 5 százalékkal volt kisebb a 2009-es árbevételnél. Ezt a 
társaság menedzsmentje a romló gazdasági körülményekkel, a magyar ásványvíz-piac 
visszaesésével magyarázza. A Szentkirályi Ásványvíz Kft. a teljes magyar kiskereskedelmi 
ásványvízpiacon a márkás ásványvizeket gyártó vállalatok között - értékben - megtartotta 
piacvezető pozícióját.  

 Szakértők egybehangzó véleménye szerint a termelőknek nem muszáj külpiacokon boldogulni, 
hiszen a Magyarországon is folyamatosan nő a kereslet az ásványvizek iránt. Minden évben 10-
30 százalékkal bővül a piac, körülbelül 60 százalék a szénsavas vizek aránya, de folyamatosan nő 
a kereslet a szénsavmentes vizek iránt. Az ízesített vizek körülbelül 5 százalékot képviselnek, de 
ennek a szegmensnek is folyamatosan növekszik a részesedése. A Magyar Ásványvíz Szövetség 
adatai alapján egyébként körülbelül 35 milliárd forintos a teljes magyar iparág. A magyar piacot 
négy szegmensre lehet felosztani. Az olcsó, főként saját márkás termékek literenként jellemzően 
50 forint alatti áron kaphatók. A középszegmens 60-80 forint, a felső 90 forint felett és van egy 
prémium kategória, amely 500 forintig is elmehet. A márkás ásványvizek átlagára 90 és 110 
forint között van. 

A hazai és a nemzetközi piac tehát jó lehetőséget kínál a fejlődésre. Magyarországon több mint 
100 kút és forrás található jó minőségű ásványvízzel, és körülbelül 45-50 helyen folyik 
palackozás. A rendszerváltás előtt is működött már nyolc kút: egy kisebb Észak-Magyarországon 
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(Parád), kettő Budapesten (Margitsziget és Őrmező), három nyugaton (Balf, Kékkút, Fonyód), 
illetve Szegeden (Anna) és Mohán (Ágnes). 

Az elmúlt évtizedekben jó néhány új kutat fúrtak az országban: Zalaszentgróton a Coca-Cola 
kezdte el gyártását, de az utóbbi évek eredménye az úgynevezett ’magyar ásványvíz Szilícium-
völgy’ kialakulása, (Szentkirályi, Mizse, Veritas és Aquarius) ezek ugyanis az egymástól néhány 
kilométerre fekvő Szentkirály, Lajosmizse és Albertirsa kútjaiból származnak.  

Magyarországon jelenleg nem létezik ásványvízpiac a palackozott ásványvíz piacán kívül, vagyis 
egyetlen piaci szereplő sem kereste még az ásványvíz értékesítésének alternatív módozatait. Az 
üveges víz nem eléggé költséghatékony, és sajnos ki is kopott a fogyasztók tudatából.  

A Kibocsátó e fejezetben a következő forrásokat használta fel elemzésének elkészítéséhez: 
Magyar Ásványvízszövetség (www.asvanyvizek.hu) Magyar Távirati Iroda (www.mti.hu), 
Vízpiac Magazin (www.vizpiac.hu). 
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7. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

7.1. A Kibocsátó vállalatcsoport tagjainak, a csoport és a Kibocsátó csoporton belüli 
helyzetének rövid bemutatása 

Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Kibocsátó kizárólagos 
tulajdonában áll. 

 

7.2. A Kibocsátó jelentős leányvállalatának bemutatása 

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített neve: Olup Aqua Kft. 

Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em. 

A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83.  

Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 
2009. február 11. 

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2011. január 30. 

Cégjegyzékszáma: 02-09-073755 

Tevékenységének időtartama: határozatlan 

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság 

Irányadó jog: magyar jog 

Jegyzett tőkéje: 500.000 Ft (Ötszázezer forint) 

A cég statisztikai számjele:  14654327-1107-113-02. 

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég 
összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat. 

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 

A képviseletre jogosul(tak) adatai:  dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: 
önálló) 

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása 

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező 

Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny 
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Az Olup Aqua Kft. 2011. június 30. mérlegadatai a következők: 

7623 Pécs Ungvár utca 22. Cégjegyzék: 02-09-073755 
M É R L E G 'A' 2011. 

Idöszak: 2011.01.01. - 2011.06.30. 
MÉRLEG 

 Megnevezés       Előző év  Tárgyév 
          2011. június 30. 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
A. Befektetett eszközök      63.675   63.674 
I. Immateriális javak      62.675   62.674 
Kúthasználati jog 62.674.500  
II. Tárgyi eszközök       1.000   1.000 
III. Befektetett pénzügyi eszközök      
B. Forgóeszközök       434   42 
I. Készletek 
II. Követelések       418   20 
5. Egyéb követelések       418   20 
III. Értékpapírok 
IV. Pénzeszközök      16   22 
1. Pénztár, csekkek        16   22 
C. Aktív idöbeli elhatárolások     
Eszközök összesen       64.109   63.716 
D. Saját töke        56.433   55.996 
I. Jegyzett töke       500   500 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke     
III. Tőketartalék 
IV. Eredménytartalék     -4.985   -5.442 
V. Lekötött tartalék  
VI. Értékelési tartalék     61.375   61.375 
VII. Mérleg szerinti eredmény     -457   -437 
E. Céltartalékok 
F. Kötelezettségek      7.676   7.720 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek    7.676   7.720 
1. Rövid lejáratú kötelezettségek       7.150 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   7.676   570 
466 Előzetesen felszámított ÁFA 20706 
G. Passzív időbeli elhatárolások 
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Források összesen       64.109   63.716 
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7.3. SZABÁLYOZÁS, ENGEDÉLYEK 

 

7.3.1. Jogi szabályozás, jogi környezet 

A társaság a Magyar Köztársaság területén végez gazdasági tevékenységet, így rá közvetlenül a 
magyar jog vonatkozik.  

Az ásványvíztermelés, vízgazdálkodás az alábbi jogterületeket érinti: 

- vízgazdálkodással kapcsolatos jogterület 

- környezetvédelemmel, vízbázis-védelemmel kapcsolatos jogszabályok 

- élelmezés-egészségügyi előírások, élelmiszeripari jogi szabályozás 

- kereskedelemmel, forgalmazással kapcsolatos joganyag. 

 

7.3.2. Tevékenységhez szükséges engedélyek 

A FuturAqua Nyrt. leányvállalatán, az Olup Aqua Ásványvízternelő Kft.-n keresztül rendelkezik 
hatósági engedélyekkel. Az anyacég kizárólag az ingatlanok (kút és felépítményes telkek) 
tulajdonosa, az üzemeltetést, így a hatósági felügyelet alá tartozó termelő tevékenységet az Olup 
Aqua Kft. végzi.  

A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek 
birtokában folytatható. A hatósági engedélyek a teljesség igénye nélkül a következők: 

Vízjogi létesítési engedély a vízkutak létesítésére: a 21666/1999. és a 27360/2007. 
számú vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra az Olup Aqua Kft. részére 

Vízjogi üzemeltetési engedély: alapján a B-37 és B-38 számú kutakra az Olup Aqua Kft. 
közös vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, hogy a saját célú vízi létesítményeket 
üzemeltesse. A palackozó (csomagoló) üzem megépítéséig az engedély szünetel. Az 
engedély érvényes: 2013. augusztus 13-ig. 

Vízkönyvi tervdokumentációk: együtt a 7/8661-18694 vízkönyvi szám alatt 

Vízkészlet-gazdálkodás, vízkészletjárulék fizetés: a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a 
létesítési és szüneteltetési vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni 
vízkészletjárulék kötelezettség mértékének a megállapításáról. Az Olup Aqua Kft. a 
hatályban lévő jogszabályok értelmében ön-adózó, és jelenleg évente egy alkalommal 
nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és 
kiszámításáról. 

A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerel 
fel a társaság a 72/19996. (V. 22) Korm. rendelet alapján. 

Vízzvizsgálatok: A B-37 és B-38-as kutak vizének éves vizsgálata: a gázvizsgálatot 5 
évente kell elvégezni a 12/1999 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján 



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 53 

Védőidom-kijelölés: 33263/2009. ügyszámon indult, 68850/2011. iktatószámon kiadott 
határozat az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai „A” és „B” 
védőidomának kijelöléséről és kialakításáról (vízikönyvi szám: 7/8661-18694) 
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7.3.3. A felügyeleti szervek 

A Társaság működését jogi és szakmai szempontból elsődlegesen az alábbi szervek felügyelik: 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyért Felelős Államtitkárság 

Környezetügyért Felelős Államtitkárság (kivéve Vízügyért Felelős Helyettes Államtitkárság) 

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

Postai cím: 1394 Budapest, Pf: 351 

Telefon: 06-1-457-3300 

Telefax: 06-1-457-3354 

A Vízügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok 
működésének szakmai irányításában vesz részt, mely során arra törekszik, hogy Magyarország 
nemzetközi viszonylatában is kiemelkedő vízkincsét a fenntartható fejlődés szolgálatába állítsa. 

 

Közvetlen Felügyeleti szerv: 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

Telefonszáma:  00-36-22/514-300  

 

ÁNTSz Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Központi telefonszám: 06-1-476-1100 

 

Ásványvíz törzskönyvezéssel kapcsolatos hatósági, szakmai irányító és felügyeleti tevékenység 
kapcsolatos hatóság: 

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (OGYFI) 

Telefonszám: 06-1-489-5100 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 174. 

 

Versenytilalmi szempontú felügyelet: 

 

Gazdasági Versenyhivatal 
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Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u.5. 

Telefon: 06-1-472-8900 

 

A Társaság adózási, pénzügyi és egyéb szempontból történő felügyeletét az alábbi szervek 
végzik: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

06 1 428-5100 

 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 

1024 Budapest, Margit Krt. 85. (Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf: 639) 

Telefon: 06 1 346-9400 

 

A Társaságot, mint értékpapír-kibocsátót felügyelő szerv: 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.,  

Telefon: (36-1) 4899-100  

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

1088 Budapest, József krt. 6. (levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20.) 

Központi telefonszám: 06 1 459 4800 
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7.4. A társaság nyilvános működésére vonatkozó szabályozás - közzétételek 

A FuturAqua Nyrt. működési formáját 2011. április 9-én tartott rendes közgyűlésén változtatta 
meg. A működési forma megváltozásából adódóan számos olyan szabály irányadó a társaságra, 
amelyek a működés átláthatóságát, a transzparenciát szolgálja. A Kibocsátó a nyilvánosságot 
rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A 
Kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a PSzÁF-et tájékoztatni és gondoskodik arról, hogy 
az egyes tájékoztatások legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetőek maradjanak a Társaság 
közzétételi helyén, a www.futuraqua.hu oldalon.  

A 2001. évi CXX törvény (Tpt.), a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet, valamint a Budapesti 
Értéktőzsde Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályzata és más vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a Kibocsátó rendszeres és rendkívüli tájékoztatást ad 
meghatározott történésekről. A Társaság rendszeres tájékoztatási kötelezettsége keretében 
közzéteszi féléves jelentését, éves jelentés, illetve időközi vezetőségi beszámolóját. A rendszeres 
tájékoztatáson túlmenően a Kibocsátó rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de 
legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, a Részvények értékét 
vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról.  

A Kibocsátó a közzététellel egyidejűleg a PSZÁF-ot is tájékoztatja. A Kibocsátó a hozzá 
érkezett, a Tpt. 61. §-a szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül 
közzéteszi a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett.  

A jogszabály rendelkezése alapján szabályozott információnak minősül: az összefoglaló jelentés, 
a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó, a befolyásszerzéssel kapcsolatos, továbbá 
a bennfentes információk. A Kibocsátó megkülönböztetés-mentesen és a gyors hozzáférést 
biztosítva köteles nyilvánosságra hozni a szabályozott információkat, amelyért díjat nem 
számíthat fel. A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve 
félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Ha a Kibocsátóról olyan 
valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír, így a FuturAqua 
részvények értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan 
nyilvánosságra hozatalára. A Kibocsátó a jogszabályi előírásoknak és a BÉT szabályzatának 
megfelelően a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja gazdasági helyzetének, működésnek és 
gazdálkodásnak főbb adatairól, illetve a Tpt. 55. §-a szerinti rendkívüli hirdetményeiről. A 
Kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a PSZÁF-ot is tájékoztatni. A Társaság 
hirdetményeit a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – 
a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a PSZÁF által üzemeltetett 
információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), valamint jogszabályban és az 
Alapszabályban meghatározott esetekben a Cégközlönyben (www.cegkozlony.hu) teszi közzé, 
valamint a Tpt. 56. §-a és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján megküldi egy, a befektetők 
számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének. 
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8. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

 

8.1. A fontosabb meglévő vagy tervezett befektetett nem pénzügyi eszközökre vonatkozó 
adatok 

A Kibocsátónak jelenleg az Olup Aqua Kft-ben tulajdonolt üzletrészén és a fióktelepként 
üzemelő Alap, Dózsa György úton található ingatlanok, mint befektetések mellett nincsenek 
jelentős tárgyi eszközei.  

A Kibocsátó 100%-os tulajdonában álló Olup Aqua Kft. tulajdonában van egy darab FTS-Pack 
1000 márkajelzésű, teljesen felújított csomagológép, amely 800 liter/óra csomagolási volumennel 
rendelkezik. A gépet használtan vásárolta a Kibocsátó leányvállalata.  

Az ásványvíztermelés, kitermelés beindítása esetén további eszközök beszerzése válhat 
szükségessé, amelyekre a társaság árajánlatokkal rendelkezik.  

 

8.2. Azon környezetvédelmi kérdések bemutatása, amelyek a kibocsátó tárgyi eszközeinek 
felhasználását érinthetik 

A Kibocsátó 100%-os tulajdonában álló Olup Aqua Kft. környezetvédelmi szempontból több 
tekintetben is érintett, így az illetékes hatóság, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség ellenőrzése alatt áll. A környezetvédelmi kérdésekről 
egyebek mellett e Tájékoztató Regisztrációs okmányának 4. pontjában (Kockázati tényezők) és 
5.5. pontjában (A Társaság befektetései) kaphatnak részletes információkat. 

Az Olup Aqua Kft. Alap B-37 vízkútjainak hidrogeológiai védőidom kijelölése a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség előtt 33263/2009. 
ügyszámon indult, és a 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat alapján történt (az Alap, B-37 
kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelöléséről és 
kialakításáról). A határozat bizonyos korlátozásokat vezet be a Kibocsátó tulajdonában álló 
ingatlanok vonatkozásában, ám ezek a korlátozások teljes egészében saját vízbázisunk védelmét 
szolgálják. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (Alap 214 és 
215 Hrsz.) vonatkozó előírások és korlátozások: 

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos: 

- a bányászat. 

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a 
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően megengedhető: 

- fúrás, új kút létesítése,  

- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység. 

A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (így a Kibocsátó is) a vízbázis védelme 
érdekében kötelesek tűrni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati 
korlátozásokat. 
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9. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉS A PÉNZÜGYI HELYZET ÁTTE KINTÉSE 

 

9.1. Pénzügyi helyzet 

A Kibocsátó az első pénzügyi évét 2011. december 31. fogja lezárni, a lezárt pénzügyi évéről a 
magyar számviteli szabályok szerint készített, auditált, konszolidált pénzügyi beszámolja, 
valamint a pénzügyi beszámolókhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés a Társaság közzétételi 
helyén, elsősorban a honlapján (www.futuraqua.hu) kerül közzétételre. A Kibocsátó 
konszolidált éves beszámolókat készít az Sztv., a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá a 
magyar számviteli szabályok követelményeivel összhangban, az első konszolidált beszámoló a 
2011. gazdasági év végén készül. A Kibocsátó könyvvizsgálójának semmilyen részesedése nincs 
a Kibocsátóban. 

9.1.1. FuturAqua Nyrt. – Eredmény-kimutatás, 2011. január 30-június 30. 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
KSH-szám : 23174586110711402 

7623 PÉCS UNGVÁR utca 22 3 Cégjegyzék: 02-10-060369 
 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A' 2011. 
nem konszolidált, nem auditált, tájékoztató eredménykimutatás 

 
Időszak: 2011.01.30. - 2011.06.30. 
Teljesítés dátuma szerint 
=================================================================== 
Megnevezés       Tárgyév   Előző év 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 
 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 
 
III. Egyéb bevételek 
05. Anyagköltség      8 
512 Egyéb anyagköltség   8408 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke   223 
521 Posta, telefon,fax ktg.   5608 
524 Hirdetés,reklám,,prop.   80000 
527 Egyéb szolgáltatás   37150 
529 Könyvelés és könyvvizsgálat 100000 
07. Egyéb szolgáltatások értéke    294 
531 Illetékek     158000 
532 Bankköltségek    14592 
539 Különféle egyéb szolgálta  121600 
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IV. Anyagjellegü ráfordítások    525 
V. Személyi jellegü ráfordítások 
VI. Értékcsökkenési leírás     112 

552 Azonnali értékcsökkenés 111684 
VII. Egyéb ráfordítások 
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye   -637 
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és   1 

973 Kapott kamat,kamatjell.be 1050 
VIII. Pénzügyi müveletek bevételei   1 
IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai 
B. Pénzügyi müveletek eredménye (VIII-IX)   1 
C. Szokásos vállalkozási eredmény   -636 
X. Rendkívüli bevételek 
XI. Rendkívüli ráfordítások 
D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 
E. Adózás elötti eredmény (+-C+-D)   -636 
XII. Adófizetési kötelezettség 
F. Adózott eredmény (+-E-XII)    -636 
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)   -636 
 

 

9.1.2. Üzleti eredmény 

 
Ahogy arra már korábban utaltunk, a FuturAqua Nyrt-t 2011-ben alapították, így fenti adatok 
mutatják a Társaság eredményének eddigi alakulását. A fenti üzleti eredmény megfelel a 
valóságnak, figyelembe kell azonban venni, hogy ebben az időszakban az alaptevékenységből a 
Társaságnak még nem származott eredménye. Az alaptevékenység megkezdését követően a 
Társaság eredménytermelő képessége alapvetően változni fog, ennek részleteit a jövőbeni 
nyilvános pénzügyi beszámolók fogják tartalmazni.  
 
Bár a Társaság tevékenységének finanszírozásánál állami forrásokat is igénybe kíván venni, 
ennek ellenére ez a tény a Társaság eredményességét nem befolyásolhatja negatívan. A 
konzervatív tervezés okán az állami támogatás eredményre gyakorolt hatásától eltekintünk.  
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9.2. NYILATKOZATOK 

 

9.2.1. Nyilatkozat a Társaság tőkehelyzetéről 

A Kibocsátó nyilatkozik, hogy tőkehelyzetében 2011. június 30. napját követően lényeges 
változás nem következett be. 
 

9.2.2. Nyilatkozat a Társaság működő tőkéjéről 

A Kibocsátó nyilatkozik, hogy a FuturAqua Nyrt. működő tőkéje elegendő a Társaság hosszú 
távú működésének megalapozásához, elősegítéséhez, jelenlegi szükségleteinek kielégítéséhez. 
 

9.2.3. Nyilatkozat a Társaság eladósodottságáról, tőkésítettségéről 

A Társaság tőkésítettsége és eladósodottsági szintje jelen dokumentum készítésének időpontjában 
és jelen dokumentum lezárásának dátumát megelőző 90 napban az iparági szintnek megfelelő 
volt, a Társaság hosszú távú működése biztonságának, illetve kitettségének megállapításához 
szükséges mérlegadatok a 10. pontban találhatók. 
A Társaságnak nincs tudomása olyan korlátozásról, amely a tőkeforrások felhasználását, illetve a 
Társaság üzleti tevékenységét akár közvetlenül 
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10. TőKEFORRÁSOK 

 

10.1. A kibocsátó saját tőkeforrásaira vonatkozó adatok (mind rövid, mind hosszú távon) 

 
A Kibocsátó tőkehelyzetét az alábbi mérleggel mutatjuk be: 
 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
KSH-szám : 23174586110711402 

7623 PÉCS UNGVÁR utca 22 3 Cégjegyzék: 02-10-060369 
 

MÉRLEG 'A' 2011. 
 
Időszak: 2011.01.30. - 2011.06.30. 
Teljesítés dátuma szerint 
=================================================================== 
Megnevezés       Tárgyév   Előző év 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
A. Befektetett eszközök      75.433 
I. Immateriális javak 
II. Tárgyi eszközök       19.000 
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni     19.000 
1214 Épület, épületrész 19000000 
III. Befektetett pénzügyi eszközök     56.433 
3. Egyéb tartós részesedés      56.433 
134 Olup Aqua Kft. üzletrész 56433000 
B. Forgóeszközök       11.239 
I. Készletek 
II. Követelések       7.611 
5. Egyéb követelések       7.611 
365 Olup Aqua Kft. tagi kölcsö 7525000 
III. Értékpapírok 
IV. Pénzeszközök      3.628 
1. Pénztár, csekkek        160 
381 Pénztár 160265 
2. Bankbetétek      3.468 
384 RAIFFEISEN BANK ZRT. 3467878 
C. Aktív idöbeli elhatárolások 
Eszközök összesen       86.672 
D. Saját töke        86.672 
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I. Jegyzett töke       92.633 
4111 Jegyzett tőke 92633000 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke    5.325 
4112 Jegyz.,de be nem f. tőke -5325000 
III. Tőketartalék 
IV. Eredménytartalék 
V. Lekötött tartalék 
VI. Értékelési tartalék 
VII. Mérleg szerinti eredmény     -636 
Er.kim. mérleg sz. eredmény sora -635992 
E. Céltartalékok 
F. Kötelezettségek 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
466 Előzetesen felszámított ÁFA 85865 
G. Passzív időbeli elhatárolások 
Források összesen       86.672 
 
 

10.2. A kibocsátó pénzforgalmának (cash-flow) forrásai és összege, valamint szöveges 
bemutatása 

A Kibocsátó jelenlegi készpénzellátottsága 3,6 millió HUF pénzeszközből és 5,235 millió HUF a 
jegyzett, de be nem fizetett tőkéből áll, amely lehetővé teszi a kezdeti tevékenységek eredményes 
folytatását. A jövőbeni üzleti stratégia megvalósításához szükség van a tőzsdei tőkebevonásra, 
amely elsősorban saját részvények értékesítéséből teremt forrást a Társaság számára.  
 
10.3. A kibocsátó hitelszükségletének és finanszírozási szerkezetének bemutatása 
A Társaság jelenleg nem rendelkezik bankhitelekkel, növekedését elsősorban saját forrásaira és a 
tőkepiaci jelenlét biztosította további forrásokra alapozza. Az esetlegesen hiányzó további 
forrásokat banki finanszírozás bevonásával oldja meg a Társaság. 
 
10.4. Információk a tőkeforrások felhasználásának bármely korlátozásáról 
 
A Társaság tőkehelyzetére vonatkozóan nincsenek olyan korlátozások, amelyek közvetve vagy 
közvetlenül jelentősen befolyásolják vagy befolyásolhatják a Kibocsátó üzleti tevékenységét 
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11. KUTATÁS, FEJLESZTÉS, SZABADALMAK, LICENCIÁK 

A Társaság kutatási és fejlesztési tevékenységet annyiban folytat, hogy törekszik az 
ásványvízgyártás során megtalálni azokat az alternatív csomagolóanyagokat, amelyek a 
környezettudatos fogyasztói magatartás, a takarékosság és a fenntarthatóság irányába mutatnak. 
Hagyományos értelemben vett K+F tevékenységet a Kibocsátó nem végez. A Kibocsátó 
szabadalmakkal és licenciákkal nem rendelkezik.  
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12. TRENDEK  

12.1. Várható trendek a társaság szolgáltatásai és piacai terén 

Az előrejelzések szerint a recesszió elmúlásával az ásványvíz-fogyasztás dinamikája is visszatér a 
2008 előtt látott szintekre, így az ásványvízpiac továbbra is az italpiac egyik leggyorsabban 
növekvő szegmense lesz. Ezzel szemben a szénsavas üdítőitalok piaca továbbra is zsugorodni 
fog, míg a kávé-, gyümölcslé- és teafogyasztás az ásványvízénél lassabban fog bővülni. 

Az egészséges táplálkozás, mint fogalom nagyrészt az elmúlt tíz évben épült be a fogyasztók 
gondolkodásába, ami a vásárlói szokásokban is jelentkezett. Ennek a folyamatnak az egyik fő 
haszonélvezője az ásványvíz szektor volt. Ezzel párhuzamosan a gyártóknak sikerült az 
ásványvizet a szénszavas üdítőitalok és gyümölcslevek fő alternatívájaként pozícionálni az 
italpiacon. Magyarországon ezért várhatóan növekedés lesz tapasztalható az olyan célzott 
értékesítési területeken is, mint a HoReCa szektor (éttremek, kávézók, hotelek). 

Az országban jó néhány ásványvíz lelőhely található és több tucatnyi cég foglalkozik 
kitermeléssel és palackozással. Több hazai tulajdonú cég is exportban gondolkodik, térségünk 
mellett olyan távoli országokba is, mint Oroszország, Ausztrália, az Egyesült Államok vagy 
Kína. 

A magas szállítási és marketingköltségek miatt jelenleg csak a felső kategóriás termékekkel lehet 
hasznot termelni ezeken a távoli piacokon, de a víz árának emelkedése nemsokára piacokat 
nyithat szinte minden magyar ásványvíztermelő számára a határokon kívül is. 

A magyarországi kutak többsége multinacionális élelmiszeróriások kezében van. A Coca-Coláé 
például a NaturAqua, a Margitszigeti a Pepsi csoporthoz tartozik, de a Fonyódit is megvette 
néhány éve a szlovén Jana. Sokan úgy vélik, a multiknak nem érdeke, hogy kivigyék a jó 
minőségű magyar vizet a külföldi piacokra, mert akkor a saját prémium márkáikat gyengítenék.  
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Minél nagyobb a globális vízhiány, annál globalizáltabb a nemzetközi vízpiac. Kína óriás 
felvevőnek számít. A Nestlé ásványvíz üzletágának nemzetközi bővítését tervezi, elsősorban 
Kínában és Latin-Amerikában. A Nestlé tervei szerint forgalmát átlagosan évi 8 százalékkal 
kívánja növelni, ezért 2010 és 2012 között körülbelül 1,5 milliárd CHF (1,1 milliárd euró) értékű 
befektetést terveznek a BRIC-államokban (Brazília, Oroszország, India és Kína). Ázsiában több 
mint 2 milliárd CHF (1,47 milliárd euró), Afrikában több mint 1 milliárd CHF (0,73 milliárd 
euró) és Latin-Amerikában több mint 1,6 milliárd CHF (1,17 milliárd euró) értékű befektetést 
terveznek. 

A Kibocsátó e fejezetben a következő forrásokat használta fel elemzésének elkészítéséhez: 
Magyar Ásványvízszövetség (www.asvanyvizek.hu) Magyar Távirati Iroda (www.mti.hu), 
Vízpiac Magazin (www.vizpiac.hu) 

 

HVG 
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13. NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY -BECSLÉS 

 

A Társaság a Tájékoztató e fejezetében eredmény-becslést tesz közzé, amely végső soron a 
bizonytalanságokkal előttünk álló jövőbe tekintés. A Társaság nyomatékosan felhívja a figyelmet 
arra, hogy a Tájékoztató e fejezetében szereplő becsült adatok és információk összeállítása során 
a Társaság szakértőt nem vett igénybe. A jövőre vonatkozó elemzések, piaci előrejelzések, 
prognózisok kizárólag a Társaság menedzsmentjének becslésén, a Társaság üzleti tervén 
alapulnak, ezek megvalósulásáért felelősséget vállalni nem tud a Kibocsátó. A Társaság üzleti 
tervének esetleges meghiúsulása, az előre jelzett adatoktól eltérő eredmény kockázati tényező, 
amelyet e Tájékoztató megfelelő pontján külön kiemelve bemutat a Társaság.  

 
13.1. Nyilatkozat azon főbb feltételezésekről, amelyeken a Kibocsátó becslése alapul 
 
a) Azon tényezőkre vonatkozó feltételezések, amelyeket az igazgatási, irányító vagy felügyeleti 
szervek tagjai befolyásolni tudnak 
 
A következőkben az eredmény-becslés során felállított előfeltételeket tekintjük át, mert többnyire 
olyan körülmények, amelyeket a Társaság menedzsmentje a szervezet jellemző folyamatainak 
irányításával, a stratégia megalkotásával maga határoz meg. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 
tervezési előfeltételek közül csak a legfontosabbakat mutatjuk itt be, amelyek alapján az 
eredményre vonatkozó becsléseink érthetőek lesznek. Mivel a tervezés jövőbe tekintő folyamat, 
ezért a Társaság különösen óvatosan járt el, e tény figyelembe vételével.  
 
Premisszák, tervezési előfeltevések 

1. A sikeres tőzsdei bevezetés után a Társaság az opcióval lekötött, megszerezhető saját 
részvényeit értékesíti. A Társaság igazgatósága a részvények 5 (Öt) forintos megszerzési 
árához képest jelentősen magasabb, 30-40 forint közötti áron értékesíti a részvényeket, 
így tőkéhez jut. A saját részvények értékesítéséből származó pénzügyi nyereség soron 
jelenik majd meg, ezt az alábbi egyszerűsített táblázatokban nem szerepeltetjük, mivel 
zavaró lenne az adózás előtti eredmény vonatkozásában. 

2. A jogi helyzet kedvező alakulása esetén a Társaság megkezdi tervezett beruházását az 
Alap 0355/1 Hrsz. ingatlanon. Optimális esetben ez már 2012. év tavaszán megkezdődik, 
de elképzelhető, hogy a rendezési terv megváltoztatására irányuló eljárás elhúzódik, így a 
gyárépítés csak 2013-ban történhet meg 

3. A lehetőségekhez mérten a 2. pontban írtak alapján jelentős mértékű kapacitásbővítést 
hajtunk végre, amelynek része az üzemépület mellett megfelelő méretű raktár, 
gyártókapacitás (palackozó gépsor). A községben jelenleg is rendelkezésre áll megfelelő 
munkaerő.  

4. Az irányadó terv szerint a termelés heti 10 műszakban történik majd, 5 napos munkarend 
keretében. Igény esetén ez rugalmasan bővíthető, a palackozó gépsor kapacitásának 
rugalmassága 5-18 műszak 

5. Termelt egység az 1,5 literes kiszerelésű szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizet, 
valamint az 1 literes PE fóliába csomagolt (zacskós) vizet jelenti. 
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6. Az árbevétel, költség, eredmény soroknál az iparágban megszokott haszonkulccsal 
kalkuláltunk, feltételezve, hogy annyi termék kerül legyártásra, amennyit a piaci igények 
megkívánnak, és így a megtermelt termékek értékesítése folyamatos lesz.. A saját 
önköltségi számításaink összhangban vannak az iparági adatokkal. 

7. A költségszámításnál figyelembe vettük, hogy tevékenységünknél az anyagjellegű 
költséghányad magas, kis arányú személyi kiadásokkal lehet termelni, ugyanis a gyártás 
nem élőmunka-igényes.  

8. A tervezett beruházások kapcsán le kell szögezni, hogy csak akkora kapacitásbővítést 
hajtunk végre, amennyit a piaci igények kielégítéséhez szükséges termékmennyiség 
megkövetel. 

9. A beruházás és a Társaság finanszírozása a saját részvények tőzsdei értékesítése, banki 
hitel vagy támogatási (pályázati) forrás igénybevételével történik.  

10. Sikeres tőzsdei bevezetés és a saját részvények hasonlóan sikeres értékesítése esetén 
feltételezzük a piac- és kapacitásbővítést és 2012-től a víz-nagykereskedelem 
(kvótakereskedelem) beindulását, és ezzel együtt annak bevételeit. 

11. Feltételezések az értékesítéssel kapcsolatban az alábbiak: a teljes üzem megépülése esetén 
havi 1 millió liter 640.000 palackban vagy fóliaegységben, amely termelési volumen 
évente kismértékben emelkedik.  

12. A raktárkapacitás meghatározásánál az ásványvízpiac szezonális ingadozásai figyelembe 
lettek véve. 

13. A Társaság tőkésítettsége szempontjából figyelemmel voltunk arra, hogy a saját tőke-
idegen tőke aránya ne haladja meg a kritikus szinteket. 

14. A Társaság konzervatív üzletpolitikát kíván folytatni, a nyereség a kezdeti időszakban 
teljesen visszaforgatásra kerül.  

 
b) Azon tényezőkre vonatkozó feltételezések, amelyek kifejezetten az igazgatási, irányító vagy 
felügyeleti szervek tagjainak a hatáskörén kívül esnek 
 
E helyütt is utalunk a Tájékoztató Regisztrációs okmányának 4. fejezetében foglalt kockázati 
tényezőkre, amelyek külön-külön hatással lehetnek a tervek megvalósulására, és a becslést 
ellehetetlenítik. Bármely kockázati tényező bekövetkezése alapjaiban változtathatja meg a 
társaság jövőjét. 
A Társaság eredménytermelő képessége függ elsősorban a külső gazdasági helyzettől, amely 
alapjaiban határozza meg a működési környezetet. A magyar gazdaság helyzete, a 2012-13 évre 
vonatkozó költségvetés, a munkaerő-piaci változások hatással vannak a gazdálkodásra, 
termelésre. 
A nyersanyagok világpiaci ára különösen hangsúlyosan hat az eredmény-becslésre, itt különösen 
ki kell emelni az olajárak változását. A csomagolóanyagok árai, a szállítási költségek 
drasztikusan drágulhatnak, amely a kalkulált termelést, értékesítést befolyásolhatják.  
A jogrend és a szabályozás megváltozása negatívan hathat egyes tevékenységtípusokra, így 
különösen a víz-nagykereskedelem (kvótakereskedelem) hatékonyságára 
 
A következőkben azon két lehetőséget mutatja be a Társaság, amelyeket a Kibocsátó a jövőre 
vonatkozóan üzleti terveiben szerepel, mint becslés.  
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15. Romló gazdasági környezet, nehézkes piacra jutás, alultőkésítettség, a saját részvények 
értékesítésének meghiúsulása esetén a Kibocsátó menedzsmentje a növekedést javarészt 
saját tőkéből, meglévő telephely bővítéssel, meglévő géppel képzeli el, és az alábbi 
sarokszámokkal kalkulál: 

 
Tervezet    

(ezer Ft-ban) 2011 2012 2013 

    

Árbevétel nagykereskedelemből 
(kvótakereskedelem), ezer Ft               -                    1 000                     1 400    

    

Termelt 1,5 és 1 literes 
ásványvíz  (ezer db)                -                    1 000                     1 250    

Termelt egység/óra (palack / óra)                    284                       355     

Árbevétel               -                  35 000                   43 750    

Anyagköltség         2 000                29 575                   36 969    

Személyi jellegű kiadások          1 000                  1 050                     1 313    

Értékcsökkenés               -                    4 000                     5 000    

Összes költség          3 000                34 625                   43 281    

Operatív eredmény -      3 000                  1 375                     1 869    

Adózás előtti eredmény -      3 000                      835                       429     

    

Beruházás              20 000                     5 000    

    

Cash         1 500                  8 335                   13 764    

    

Saját tőke       86 500               83 500                   84 335    

Hitel               -                    6 000                   10 000    

Kumulált hitel               -                    6 000                   16 000    

Tőzsdei értékesítés (opcióval 
érintett részvények eladása)             20 000                           -       

 
 
A következő táblázat egy sikeresebb helyzetre ad eredmény becslést, amelyhez a következő 
alapfeltételezések kapcsolódnak: normalizálódó gazdasági helyzet, a válságból történő kilábalás, 
az opcióval érintett saját részvények sikeres értékesítése, 2012-es átadással az üzemcsarnok 
termelésbe állítása, a nagykereskedelmi rendszer (kvótakereskedelem) sikeres működése. 
 
 
Tervezet    

(ezer Ft-ban) 2011 2012 2013 

    

Árbevétel nagykereskedelemből 
(kvótakereskedelem)               -                    3 000                   10 000    
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Termelt 1,5 literes ásványvíz  
(ezer db)               -                    3 800                     9 600    

Termelt egység/óra (palack / óra)                1 080                     2 727    

Árbevétel               -                114 000                288 000    

Anyagköltség               -                  98 040                 247 680    

Személyi jellegű kiadások          1 000                  6 840                   17 280    

Értékcsökkenés         2 857                11 905                   16 524    

Összes költség          3 857              116 785                281 484    

Operatív eredmény -      3 857                      215                  16 516    

Adózás előtti eredmény -      3 857                      215                  16 516    

    

Beruházás       20 000                40 000                   30 000    

           100 000                  10 000    

Cash            643                12 763                     5 803    

    

Saját tőke      86 500                82 643                   82 858    

Hitel               -         

Pályázati, támogatási forrás             30 000      

Kumulált hitel    

Tőzsdei értékesítés (opcióval 
érintett részvények eladása)             110 000                          -       

 
 
 
13.2. Független könyvvizsgáló által készített jelentés 
 
Alulírott Várady Zoltán független könyvvizsgáló megállapítom, hogy a Tájékoztató 13. 
pontjában közölt eredmény-becslést áttekintettem, azt véleményem szerint a Társaság helyesen, a 
jelzettek alapján állította össze, az összeállítást a társaság 2011-13-ig terjedő üzleti stratégiáját 
tartalmazó részletes dokumentum alapozza meg. A becslés során alkalmazott számviteli elvek 
összhangban vannak a kibocsátó számviteli politikájával, és a bemutatott adatok a Tájékoztató 
lezárásának napján is helytállóak. 
 
Pécs, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
Várady Zoltán     Várady Zoltán 
ügyvezető igazgató    bejegyzett könyvvizsgáló 
Várady Könyvvizsgáló Kft.   7636 Pécs, Szaturnusz u. 11. 
7636 Pécs, Szaturnusz u. 11.   tagsági szám: 001658 
nyilvántartásba-vételi szám: 00376 
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13.3 A Tájékoztatóban leírtak tartalma, harmadik személytől származó információk 

A Tájékoztatóban szereplő, harmadik személytől származó információt a Társaság pontosan vette 
át és a Társaság tudomása szerint ezen információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek az 
információt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Az információk forrásai: MTI, Vízpiac 
Magazin (www.vizpiac.hu), a Központi Statisztikai Hivatal adatai és egyéb interneten elérhető, 
megjelent és nyomtatásban olvasható gazdasági elemzések, publikációk. 
 
13.4. A nyereség-becslés összehasonlítása  
 
A 2013-ig szóló nyereség-becslés historikus tényszámokkal nem hasonlítható össze, mivel a 
Társaság  2011. január 30-án alakult.  
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14. IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERVEK, AL APÍTÓK ÉS 
VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK 

 

14.1. Az Igazgatóság 

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A 
Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy 
az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles 
dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső 
mérlegét elfogadja. 

Az első Igazgatóság tagjai 2011. január 30. napjától határozatlan ideig: 

1. dr. Fodor István (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella 
Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 

2. Láng Balázs Gergely (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss 
Ágnes Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.) 

3. dr. Pais Ella Regina (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, 
lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 

 

ad 1. dr. Fodor István 

Igazgatósági jogviszony kezdete:  

2011. január 30. 

Igazgatósági jogviszony vége:  

határozatlan 

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:  

nincs más betöltött pozíció 

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a 
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:  

nincsenek ilyen megállapodások 

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából 
relevánsak: 

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. ügyvezető 
igazgatója  

Azon jogalanyok felsorolása, amelynek az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve 
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, 
hogy még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben): 
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ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti társaság beltag, üzletvezető 

Netrium Informatikai Kft. ügyvezető 

Olup Aqua Kft. korábban tag, jelenleg ügyvezető 

 

ad. 2. Láng Balázs Gergely 

Igazgatósági jogviszony kezdete:  

2011. január 30. 

Igazgatósági jogviszony vége:  

határozatlan 

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:  

nincs más betöltött pozíció 

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a 
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:  

nincsenek ilyen megállapodások 

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából 
relevánsak: 

nincs ilyen tevékenysége 

Azon jogalanyok felsorolása, amelynek az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve 
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, 
hogy még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben): 

• Oberschall & Blum Consulting Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság – 
kültag, korábban üzletvezető  

• Olup Aqua Kft. korábban tag 

 

ad. 3. dr. Pais Ella Regina 

Igazgatósági jogviszony kezdete:  

2011. január 30. 

Igazgatósági jogviszony vége:  

határozatlan 

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:  

nincs más betöltött pozíció 
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A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a 
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:  

nincsenek ilyen megállapodások 

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából 
relevánsak: 

nincs ilyen 

Azon jogalanyok felsorolása, amelynek az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve 
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, 
hogy még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben): 

• ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti társaság kültag 

 

 

14.2. Felügyelőbizottság 

A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai a 2006. évi IV. törvény 310. § 
alapján (figyelemmel a 309. § 2-4 bekezdésére) függetlenek, a részvénytársasággal a 
felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság 
három tagból áll. 

Az első Felügyelő Bizottság tagjai 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig: 

1. dr. Zsirmon Ilona (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 
7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 

2. Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos 
Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 

3. Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth 
Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 

 

14.3. Az Audit bizottság 

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az 
Felügyelőbizottság tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ. 

1. dr. Zsirmon Ilona (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 
7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 

2. Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos 
Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 

3. Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth 
Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 
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14.4. A társaság tisztségviselői - életrajzok 

 

Igazgatóság 

dr. Fodor István 

az Igazgatóság elnöke 

1976-ban született, két kisfiú édesapja. 2002-ben és 2008-ban szerzett jogi, illetve pedagógusi 
diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től a Netrium Informatikai Kft. ügyvezetője, 2005-
től egyetemi oktató a Pécsi Tudományegyetem PMMIK-n, jogi ismereteket, üzleti 
kommunikációt és menedzsment tárgyat oktat. 2008-tól a Busch Ügyvédi Irodánál is dolgozik. 
2009-től az Olup Aqua Kft. ügyvezetője, majd 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az 
Igazgatóság tagja és elnöke. A társaságnál az operatív irányításon felül elsősorban jogi és 
tőkepiaci területtel foglalkozik. Németül és angolul tárgyalóképsen beszél.  

 

Láng Balázs Gergely 

az Igazgatóság tagja 

1974-ban született, egy kislány és egy kisfiú édesapja. Diplomáit 2003-ban és 2009-ben a Pécsi 
Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerezte. 
Újságíróként több rádiónál, televíziónál és online szerkesztőségnél dolgozott. Budapesti 
tudósítója, majd londoni szerkesztő-műsorvezetője volt a BBC World Service alkotóközösségi 
Pulitzer-emlékdíjjal kitüntetett magyar adásának. Public relations és kommunikációs szakértőként 
számos nagyvállalatot és kormányzati projektet segített kommunikációs tanácsaival. 2011-ben a 
FuturAqua Zrt. alapítója, a FuturAqua Nyrt. „WaterSharing” nevet viselő CSR programjának és a 
társaság kommunikációs stratégiájának kidolgozója. Az angol nyelv felsőfokú szakmai 
ismeretével rendelkezik. 

 

dr. Pais Ella Regina 

az Igazgatóság tagja 

1948-ban született, két felnőtt gyermeke van. Tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán és a 
budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia szakán folytatta, 1984-ben summa 
cum laude minősítéssel bölcsész doktori, majd 2001-ben PhD minősítést szerzett. A Pécsi 
Tudományegyetem tanszékvezető főiskolai tanára, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 
marketingért és kommunikációért felelős dékán-helyettese. 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, 
az Igazgatóság tagja. A társaságnál marketingügyekkel foglalkozik. Németül és oroszul beszél. 

 

Felügyelőbizottság 

 

Orovica Szilárd Gergely  
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a Felügyelőbizottság tagja, elnöke, az Audit bizottság tagja 

1977-ben született, egy gyermek édesapja. 2001-ben szerzett közgazdász diplomát a Pécsi 
Tudományegyetemen. Ekkortól kezdett dolgozni Németországban a PricewaterhouseCoopers 
frankfurti központjában. Ezután pénzügyi és egészségügyi cégeknél dolgozott Németországban, 
majd a magyar Siemens egyik leányvállalatának ügyvezetője lett, végül évek óta egy 
félvezetőgyártó cég magyarországi gyáregységének ügyvezetője. 2011-ben a FuturAqua Zrt. 
alapítója, a Felügyelőbizottság elnöke és az Audit Bizottság független tagja 2011. április 9-től. 
Németül nyelvtudása felsőfokú, szakmai szintű tárgyalásra kész, emellett jól beszél angolul is. 

 

dr. Zsirmon Ilona 

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja 

1955-ben született, egy felnőtt gyermeke van. Jogi diplomáját a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen szerezte. A Magyar Tudományos Akadémia pécsi központjában dolgozott, 
majd a rendszerváltás után Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalnál, majd a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamaránál tevékenykedett jogi referensként. 1999-től Kozármisleny-
Szemely-Bírján-Lotthárd-Pécsudvard körjegyzője volt, majd több társaságnál jogtanácsosként 
dolgozott. Angolul társalgási szinten beszél.  

 

Pauli Miklós Árpádné 

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja 

1958-ban született, egy gyermeke van. 1982-től a Magyar Nemzeti Banknál később a 
Postabanknál dolgozott, folyószámla osztályon. 1998-tól ingatlanforgalmi értékbecslő, saját 
vállalkozásában ingatlanközvetítőként – és értékbecslőként dolgozik. A Felügyelőbizottság és az 
Audit Bizottság független tagja 2011. április 9-től.  

 

14.5. A Társaság alapítói  

A Társaság alapítói 2011. január 30-án (első részvényesek): 

a) dr. Fodor István 

b) Láng Balázs Gergely 

c) Fodorné Pintér Kornélia Zita 

d) dr. Pais Ella Regina 

e) Tuboly Péter 

f) Paskó Anna Mária 

g) Orovica Szilárd Gergely 

h) ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság 

i) Oberschall & Blum Consulting Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság
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14.6. Családi kapcsolatok 

A Társaság az alábbi családi kapcsolatokra hívja fel a figyelmet: 

• dr. Fodor István igazgatósági tag dr. Pais Ella Regina igazgatósági tag fia 

• dr. Fodor István házastársa Fodorné Pintér Kornélia Zita részvényesnek 

• Láng Balázs Gergely az Oberschall&Blum Bt. részvényes üzletvezetőjének, 
Bagossy Laurának a férje 

 

14.7. Csalárd bűncselekményekre, csőd- és felszámolási eljárásokra, továbbá ítéletekre és 
szankcióra vonatkozó nemleges nyilatkozat 

A Kibocsátó a vonatkozó EU Rendelet (Prospektus-rendelet) I. számú mellékletének 14.1 pontja 
vonatkozásában kijelenti, hogy tudomása szerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság  tagjai 
közül 

• a Tájékoztató dátumát megelőző öt évben senkit sem ítéltek el csalárd 
bűncselekmény miatt; 

• senki sem volt részese a fenti írt személyek közül semmilyen csődeljárásnak, 
csődgondnokságnak vagy felszámolásnak a Tájékoztató dátumát megelőző öt 
évben beosztásából eredően; 

• semelyik személy ellen sem indított semmilyen törvényi vagy szabályozó hatóság 
(ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) hivatalos vádemelést és/vagy nem 
alkalmazott szankciókat a Tájékoztató dátumát megelőző öt évben; ennek 
megfelelően ezen személyek egyikét sem tiltották el bírósági ítélettel semmilyen 
kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, 
illetve üzleti tevékenységének irányításától. 

 

14.8. Az igazgatási, irányító szervek összeférhetetlensége 

A Kibocsátó tudomása szerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai által a Kibocsátó 
számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke és/vagy egyéb feladatai között nem áll 
fenn összeférhetetlenség. 
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15. JAVADALMAZÁSOK ÉS JUTTATÁSOK 

A Kibocsátónál alapítása óta sem az Igazgatóság, sem a Felügyelőbizottság tagjai nem 
részesültek semmilyen juttatásban. A Kibocsátó leányvállalatánál, az Olup Aqua 
Ásványvíztermelő Kft-nél az ügyvezető nem részesült, és jelenleg sem részesül pénzügyi 
juttatásban, vagy természetbeni juttatásban. 

A Kibocsátó vagy leányvállalata által nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás 
kifizetése céljából elhatárolt vagy felhalmozott összegek nem kerültek elkülönítésre. 
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16. TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT 

 
 

16.1 Az Igazgatóság tagjaira vonatkozó adatok 

A társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A 
társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy, 
vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és 
köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság 
közbenső mérlegét elfogadja. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság 
tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatóság tagjai megbízatásukat a Ptk. 
megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 
maximum öt éves határozott, vagy határozatlan időtartamra szól. 

Az első Igazgatóság tagjai 2011. január 30. napjától határozatlan ideig: 

1. dr. Fodor István (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella 
Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 

2. Láng Balázs Gergely (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss 
Ágnes Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.) 

3. dr. Pais Ella Regina (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, 
lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 

Az Igazgatóság elnöke 
Az Igazgatóság elnökének megválasztása az Igazgatóság saját hatáskörébe tartozik, ennek 
részletszabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. A Társaság Igazgatóságának elnöke az 
Igazgatóság 1/2011. (01.30.) számú határozata alapján dr. Fodor István 
 

16.2. Nyilatkozat az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjainak járó juttatásokról   

A Társaság nevében eljáró aláírók nyilatkoznak arról, hogy az igazgatási, irányító és felügyelő 
szervek tagjai és a kibocsátó vagy leányvállalatai között munkaszerződések nem jöttek létre, így 
a testületek tagjainak jelenleg nem járnak juttatások.  
 

16.3. Audit bizottság 

A FuturAqua Nyrt. Közgyűlése a Társaság Alapszabályának megfelelően a Felügyelőbizottság 
független tagjai közül a 2006. évi IV. Tv. (Gt.) és a 2001. évi CXX. Tv. (Tőkepiaci törvény) 
alapján meghatározott hatáskörök ellátására 8/2011. (04.09.) számú közgyűlési határozatával 
háromtagú Audit Bizottságot hozott létre. 

Az Audit bizottság tagjai:  

- dr. Zsirmon Ilona (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 
Pécs, Felsőhavi utca 46.) 
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- Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, 
lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 

- Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 
Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 

Az Audit bizottság feladatai  

Az Audit bizottság feladatai az Alapszabály szerint a következők: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; 

b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 

c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; 

d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások 
érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel 
kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára 
javaslattétel intézkedésekre; 

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 
intézkedések megtételére;  

f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 

ellenőrzése érdekében. 

 

16.4. Nyilatkozat a felelős vállalatirányítási rendszer követelményeinek teljesítéséről 

 
A Társaság részvényeinek a szabályozott piacra (a Budapesti Értéktőzsdére) történő bevezetését 
követően a Tőzsde által kialakított Felelős Társaságirányítási Ajánlás alapján elkészíti és a 
Közgyűlés elé terjeszti, majd elfogadás után a BÉT és a Társaság honlapján közzéteszi a Társaság 
Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Társaság úgy nyilatkozik, hogy a törvényi és piaci 
szabályozásnak mindenben megfelelve alakítja ki a felelős társaságirányításra vonatkozó 
tájékoztatási, jelentéskészítési gyakorlatát.   
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17. ALKALMAZOTTAK 

 

17.1.1. Alkalmazottak létszáma 

A Kibocsátó 2011. január 30-án alakult, így a tényleges termelési tevékenységét egyelőre nem 
kezdte meg. Ebből következően alkalmazottai nincsenek.  

A fentieken kívül a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata, az Olup Aqua 
Kft. sem rendelkezik alkalmazottakkal. 

 

17.1.2. Az alkalmazottak lehetőségei a Társaság tőkéjéből történő részesedésre 

A Kibocsátónál jelenleg nem működik olyan részvényvásárlási program, vagy egyéb, 
alkalmazotti részvénytulajdonlást eredményező ösztönzési rendszer, amely lehetővé tenné az 
alkalmazottaknak a Társaság tőkéjéből történő részesedés-szerzést. 

 

17.2. Részvénytulajdon és részvényopciók  

A Kibocsátónál jelenleg nem működik olyan részvényopciós program (menedzsmentösztönzési 
vagy az alkalmazottak javadalmazását szolgáló részvényprogram), amelynek keretében a 
Társaság alkalmazottai vagy menedzsmentjének tagjai a Részvényekre vonatkozóan vételi jogra 
lennének jogosultak. 
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18. FŐ RÉSZVÉNYESEK 

 

18.1. Az 5%-ot meghaladó részvényesek bemutatása 

A következőkben a Kibocsátó bemutatja azon személyek nevét, akik közvetve vagy közvetlenül a 
kibocsátóban olyan tőkerészesedéssel vagy szavazati joggal rendelkeznek, amit a Kibocsátó 
nemzeti jogszabályai (így különösen a Tpt) értelmében a részesedés összegével együtt jelenteni 
kell. A társaság 5 %-ot meghaladó mértékű tulajdonosai (részvényesei): 

 

2011. június 30-án a részvénykönyv alapján  

Sorszám Részvényes megnevezése, 
lakcíme, székhelye 

(képviselet esetén: képviselő 
neve, lakcíme) 

Részvény-
fajta 

Részvények 
száma 

Szavazatok 
száma 

A teljes alaptőke 
%-ban 

1. ENVIRO-GEO Bt. (képviseli: 
dr. Fodor István, székhely: 
7625 Pécs, Haas M. t. 3.) 

törzs 6.771.960 6.771.960 36,55% 

2. Oberschall & Blum Bt. 
(képviseli: Bagossy Laura, 
székhely: 1066 Budapest, 
Lovag. u. 6. II. em. 10.) 

törzs 4.514.640 4.514.640 24,36% 

3. dr. Fodor István (7625 Pécs, 
Haas M. t. 3.) 

törzs 3.450.000 3.450.000 18,62% 

4. Láng Balázs Gergely (1066 
Budapest, Lovag. u. 6. II. em. 
10.) 

törzs 1.520.000 1.520.000 8,2% 

6. dr. Pais Ella Regina (7625 
Pécs, Ilona u. 17) 

törzs: 

ideiglenes: 

200.000 

1.060.000 

200.000 

1.060.000 

6,8% 

 

18.2. Kiegészítés a tulajdonosi struktúrához  

1. dr. Fodor István, az Igazgatóság tagja és elnöke az ENVIRO-GEO Bt. gazdasági 
társaságban jelentős, 75%-os tagi betéttel rendelkezik. Fodorné Pintér Kornélia Zita 
részvényes dr. Fodor István, az Igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója. Ebből 
adódóan dr. Fodor István közvetve és közvetlenül a Kibocsátó részvényeinek – közvetve 
és közvetlenül - többségével jogosult rendelkezni.  
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2. dr. Pais Ella Regina, az Igazgatóság tagja az ENVIRO-GEO Bt. gazdasági társaságban 
8,33%-os tagi betéttel rendelkezik.  

3. Láng Balázs Gergely, az Igazgatóság tagja Oberschall & Blum Bt. gazdasági társaságban 
50%-os tagi betéttel rendelkezik.  
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19. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK 

 

A Kibocsátó kizárólagos, 100%-os tulajdonában álló Olup Aqua Kft.-vel több  ügyletet is kötött, 
illetve köt. Ezekhez tartozik az anyavállalat Kibocsátó által nyújtott tagi kölcsönök juttatása is, a 
tagi kölcsönök összes értéke 7.525.000 Ft. A Kibocsátó és leányvállalata között más, szerződéses 
jogviszony is fennáll, így az Alap 214 és 215 Hrsz. ingatlanok haszonbérleti szerződése, amelyről 
részletesen e Tájékoztató 22. fejezetében adunk tájékoztatást. . 
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20. A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI HE LYZETÉRE ÉS 
EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

20.1. Korábbi pénzügyi információk 

A társaság 2011. január 30-án alakult, így lezárt pénzügyi évvel még nem rendelkezik. Ez alapján 
az ellenőrzött pénzügyi információkat, amelyek a 2011. gazdasági év első felére vonatkoznak, a 
nemzeti (magyar) számviteli standardok szerint állítottuk össze, az e pontban előírt pénzügyi 
információk között a következők szerepelnek: 

 
a) mérleg; 
b) eredménykimutatás; 
c) áttekintés a saját tőke összes változásáról, illetve nyilatkozat a saját tőke azon 
változásairól, amelyek a tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletektől vagy a 
tulajdonosoknak történt osztalékkifizetésektől eltérő okok miatt következtek be; 
d) nyilatkozat a pénzforgalomról (cash-flow); 
e) számviteli politika és kiegészítő mellékletek. 

ad. a) Mérleg (FuturAqua Nyrt., 2011. június 30.) 

 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 

KSH-szám : 23174586110711402 
7623 PÉCS UNGVÁR utca 22 3 Cégjegyzék: 02-10-060369 

 
MÉRLEG 'A' 2011. 

 
Időszak: 2011.01.30. - 2011.06.30. 
Teljesítés dátuma szerint 
=================================================================== 
Megnevezés       Tárgyév   Előző év 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
A. Befektetett eszközök      75.433 
I. Immateriális javak 
II. Tárgyi eszközök       19.000 
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni     19.000 
1214 Épület, épületrész 19000000 
III. Befektetett pénzügyi eszközök     56.433 
3. Egyéb tartós részesedés      56.433 
134 Olup Aqua Kft. üzletrész 56433000 
B. Forgóeszközök       11.239 
I. Készletek 
II. Követelések       7.611 
5. Egyéb követelések       7.611 
365 Olup Aqua Kft tagi kölcsö 7525000 
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III. Értékpapírok 
IV. Pénzeszközök      3.628 
1. Pénztár, csekkek        160 
381 Pénztár 160265 
2. Bankbetétek      3.468 
384 RAIFFEISEN BANK ZRT. 3467878 
C. Aktív idöbeli elhatárolások 
Eszközök összesen       86.672 
D. Saját töke        86.672 
I. Jegyzett töke       92.633 
4111 Jegyzett tőke 92633000 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke    5.325 
4112 Jegyz.,de be nem f. tőke -5325000 
III. Tőketartalék 
IV. Eredménytartalék 
V. Lekötött tartalék 
VI. Értékelési tartalék 
VII. Mérleg szerinti eredmény     -636 
Er.kim. mérleg sz. eredmény sora -635992 
E. Céltartalékok 
F. Kötelezettségek 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
466 Előzetesen felszámított ÁFA 85865 
G. Passzív időbeli elhatárolások 
Források összesen       86.672 
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ad. b) Eredménykimutatás – FuturAqua Nyrt.  

FuturAqua Nyrt. – Eredménykimutatás, 2011. január 30-június 30. 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
KSH-szám : 23174586110711402 

7623 PÉCS UNGVÁR utca 22 3 Cégjegyzék: 02-10-060369 
 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A' 2011. 
nem konszolidált, nem auditált, tájékoztató eredménykimutatás 

 
Időszak: 2011.01.30. - 2011.06.30. 
Teljesítés dátuma szerint 
=================================================================== 
Megnevezés       Tárgyév   Előző év 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 
 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 
 
III. Egyéb bevételek 
05. Anyagköltség      8 
512 Egyéb anyagköltség   8408 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke   223 
521 Posta, telefon,fax ktg.   5608 
524 Hirdetés,reklám,,prop.   80000 
527 Egyéb szolgáltatás   37150 
529 Könyvelés és könyvvizsgálat 100000 
07. Egyéb szolgáltatások értéke    294 
531 Illetékek     158000 
532 Bankköltségek    14592 
539 Különféle egyéb szolgálta  121600 
IV. Anyagjellegü ráfordítások    525 
V. Személyi jellegü ráfordítások 
VI. Értékcsökkenési leírás     112 

552 Azonnali értékcsökkenés 111684 
VII. Egyéb ráfordítások 
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye   -637 
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és   1 

973 Kapott kamat,kamatjell.be 1050 
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VIII. Pénzügyi müveletek bevételei   1 
IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai 
B. Pénzügyi müveletek eredménye (VIII-IX)   1 
C. Szokásos vállalkozási eredmény   -636 
X. Rendkívüli bevételek 
XI. Rendkívüli ráfordítások 
D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 
E. Adózás elötti eredmény (+-C+-D)   -636 
XII. Adófizetési kötelezettség 
F. Adózott eredmény (+-E-XII)    -636 
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)   -636 
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ad. c)Áttekintés a saját tőke összes változásáról:  

A társaság saját tőkéje a működés első öt hónapjában jelentősen nem változott, a szokásos 
üzletmenethez tartozó kiadások az eredménykimutatásban rögzített mértékben csökkentették a 
rendelkezésre álló pénzeszközöket. A Kibocsátó tőkehelyzetét valamelyest megváltoztatta a 
2011. április 9-én elhatározott alaptőke-emelés, amelynek mértéke 7.100.000 Ft volt, ebből az 
összegből az alaptőke-emelésben részt vevő részvényesek 1.775.000 Ft-ot teljesítettek 
pénzintézeti befizetés útján a Társaság felé. 
A Társaság befektetéseit, tárgyi eszközeit nem érintette ebben az időszakban semmilyen 
tranzakció, így ezek nem okoztak tőkeváltozást.    
A Társaság nyilatkozik, hogy nem következett be a saját tőke olyan változása, amely a 
tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletekre vagy a tulajdonosoknak történt osztalékkifizetésektől 
eltérő okokra vezethető vissza.   

ad. d) A kibocsátó pénzforgalmának (cash-flow) forrásai és összege, valamint szöveges 
bemutatása 

A Kibocsátó nyilatkozik, hogy jelenlegi készpénzellátottsága 3,6 Mio HUF pénzeszközből és 
5,235 Mio HUF a jegyzett, de be nem fizetett tőkéből áll. Ez lehetővé teszi a kezdeti 
tevékenységek eredményes folytatását. A jövőbeni üzleti stratégia megvalósításához szükség van 
a tőzsdei tőkebevonásra, amely elsősorban saját részvények értékesítéséből teremt forrást a 
Társaság számára.  

ad e) Számviteli politika 

 
A Kibocsátó számviteli politikájának leglényegesebb elemeit mutatja be e fejezet, a teljesség 
igénye nélkül, a legfontosabb tényekre koncentrálva. A FuturAqua Nyrt. számviteli politikája 
rögzíti azokat a vállalkozási tevékenységre jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, 
amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából 
lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározzák azt is, 
hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek 
fennállása esetén alkalmaz és az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. 
Mérleg és eredmény-kimutatás formája: a Társaság „A” típusú mérleget készít, melynek 
dátumozása a könyvvizsgálói munka lezárásának rögzített napja szerint történik, az eredmény-
kimutatás összköltség eljárásra épülő, „A” változatban készül. 
A Kibocsátó éves beszámolóját magyar nyelven készíti el, az adatokat ezer forintban kell 
megadni. Az éves beszámolót (mérleget, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet) a társaság 
igazgatósági tagja (képviseletre jogosult tagja) köteles aláírni.  
Az éves beszámoló adatainak alátámasztására a társaság tevékenysége során előforduló, a 
vagyoni és jövedelmi helyzetére kiható eseményeiről folyamatos nyilvántartást köteles vezetni és 
nyilvántartásait év végével le kell zárnia.  
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Az éves beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, 
ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a törvény alapelveihez, vonatkozó 
előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. 
Hibahatárok: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 
során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – 
eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) 
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 %-át. A megbízható és valós 
képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke 
következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 
legalább 20%-al változik (nő vagy csökken).  
A társaság köteles a Közgyűlés által elfogadott, könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó éves beszámolót, valamint az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérleg fordulónapjától számított 150 
napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve honlapján (www.futuraqua.hu) közzétenni. 
 

20.2. Előzetes pénzügyi információk 

A Kibocsátó nyilatkozik, hogy e tárgykört érintő tőkeművelet, tranzakció, stb. nem volt a 
gazdasági működésben, így erre vonatkozóan adatot szolgáltatni nem tud. 

 

20.3. Pénzügyi kimutatások 

A Kibocsátó készít saját és konszolidált éves pénzügyi beszámolót is, a konszolidált éves 
beszámoló először 2011. pénzügyi év végén kerül összeállításra. A nem konszolidált 
mérlegadatok és eredménykimutatás a Kibocsátó, illetve leányvállalata, az Olup Aqua Kft. 
vonatkozásában e Tájékoztatóban, illetve mellékleteiben olvasható.  
 

20.4. Utalás a regisztrációs okmányban található olyan további információkra, amelyeket a 
könyvvizsgálók szintén ellenőriztek 

A Kibocsátó 2011. január 30-án történt alapítása során az alapító részvényesek által a Társaság 
részére szolgáltatott nem pénzbeni hozzájárulás (apport) értékének megállapítása kapcsán 
független könyvvizsgálati jelentés készült (a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Zrt. 
alapításakor szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről -apportról). A jelentést 
készítette: Zolotnoky Ferenc kamarai tag könyvvizsgáló (Mkvk sz.:005529) 

 

20.5. A legfrissebb pénzügyi információk dátuma 

A Kibocsátóra vonatkozó legfrissebb pénzügyi információk dátuma: 2011. június 30. 

 

20.6. Közbenső és egyéb pénzügyi információk 

A Társaság féléves jelentést készített 2011. június 30. zárónappal, amely e Tájékoztató 
Mellékletét képezi. 
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20.7. Osztalékpolitika 

A Társaság fennállása óta eddig még nem került sor osztalék kifizetésére a részvényesek 
számára. Tekintettel arra, hogy a FuturAqua Nyrt. egy kifejezetten jövőorientált társaság, ezért a 
jelen társasági létszakaszban stratégiai célunk a vízbázisok megszerzése, biztosítása és az 
ivóvíz/ásványvíz világpiaci árának emelkedése esetén a kitermelés maximalizálása. Jelen 
helyzetben így a Kibocsátó a realizált nyereséget közép- és hosszú távon elsődlegesen nem 
osztalék kifizetésre, hanem fejlesztésekre, vízbázisok felkutatására és biztonságba helyezésére 
kívánja fordítani. Ez stratégiai jelentőségű megfontolás, így - amennyiben a vízpiaci környezet 
jelentősen nem változik meg, a Társaság a jövőben sem kíván változtatni ezen a gyakorlaton. A 
fentiek alapján nyomatékosan felhívja a Kibocsátó a figyelmet arra, hogy a Részvények 
tulajdonosai emiatt nem támaszthatnak semmilyen igényt a Társasággal szemben, amennyiben 
nem keletkezik hosszabb időn keresztül osztalékalap, vagy a Társaság közgyűlése nem az 
osztalékfizetés mellett dönt. Természetesen a Társaság vezetése a jövőben osztalék fizetését nem 
zárja ki, hiszen célunk a részvényesi érték maximalizálása. 

 

20.8. Vízvételi jog, mint a Társaság osztalékpolitikáját érint ő alapszabályi rendelkezés 

A Társaság részvényeseinek Alapszabályában egy speciális jogosultságot, úgynevezett vízvételi 
jogot biztosít. Ez nem tekinthető osztaléknak, ám mégis egy olyan évről évre a részvényeseknek 
járó jog, amely azt kívánja, hogy e helyütt is tájékoztassuk róla a Befektetőket. Az Alapszabály 
kimondja, hogy amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei 
minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után, maximum 10.000 darab részvény erejéig 
jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 10.000, azaz 
tízezer liter erejéig terjed részvényesenként. A vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az 
adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség. Az Igazgatóság határozatában 
rendelkezett a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről, amely határozat e Tájékoztató 
Értékpapírjegyzékének 3.1.10. pontja alatt teljes terjedelemben olvasható. 
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20.9. Bírósági vagy választotttbírósági eljárások a Kibocsátóval szemben 

Jelenleg nincs folyamatban, illetve nem is volt bírósági vagy választottbírósági eljárás a 
FuturAqua Nyrt. és leányvállalata, az Olup Aqua Kft. ellen.  

 

20.10. Nyilatkozat a kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében bekövetkezett 
lényeges változásokról 

A FuturAqua Nyrt. nyilatkozik, hogy a vállalatcsoport pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében 
az utolsó pénzügyi időszak (féléves jelentés készítése a 2011. január 30-2011. június 30-ig 
terjedő időszakról) vége óta nem következtek be olyan lényeges változások, amelyre 
vonatkozóan vagy ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbenső pénzügyi információkat tett 
volna közzé a Kibocsátó.   
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21. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

21.1. Részvénytőke 

A Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) összesen 92.633.000 forint. A teljes alaptőkéből a 
részvényesek által alapításkor teljes egészében befizetett és a nem pénzbeli hozzájárulás 
vonatkozásában az alapításkor teljes egészében szolgáltatott 85.533.000 forint. 

 

21.1.1. A kibocsátott részvénytőke összege, és a részvénytőke minden osztálya tekintetében 

A társaság alaptőkéje: 

 

a) Az engedélyezett részvények száma (összes részvény) 18.526.600 darab, 5 (Öt) HUF 
névértékű részvény, amelyből  

b) 17.106.600 darab, egyenként 5,-Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre 
szóló törzsrészvény (a kibocsátott és teljesen befizetett részvények),  

c)  továbbá 7.100.000 Ft névértékű, 1.420.000 db 5,- Ft névértékű ideiglenes részvény 
(kibocsátott, de nem teljesen befizetett részvények).  

Ez úton is jelezzük, hogy a Társaság alapításakor az alaptőke több mint 10 %-át készpénztől 
eltérő eszközökkel fizették be a tulajdonosok, nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájában, 
melynek mértéke 82.583.000 Ft, azaz Nyolcvankettőmillió-ötszáznyolcvanháromezer forint volt.  

 

A Társaság által kibocsátott dematerializált törzsrészvények ISIN kódja: HU0000107362 

A Társaság által kibocsátott, dematerializált ideiglenes részvények ISIN kódja: HU0000109913 

A jegyzett tőkét 7.100.000 forinttal emelték fel rábocsátás útján, zártkörű forgalomba hozatallal a 
társaság részvényesei 2011. április 9-én, amelynek kapcsán a Kibocsátó közgyűlése úgy 
rendelkezett, hogy a tőkeemelésben részt vevő részvényesek a nyilatkozatukban vállalt vagyoni 
hozzájárulás 25%-át kötelesen a közgyűlést követő 8 napon belül az Nyrt. rendelkezésére 
bocsátani, a fennmaradó 75%-ot egy éven belül, de legkésőbb 2012. április 9-ig kötelesek a 
Kibocsátó rendelkezésére bocsátani.  

  

A Társaság által kibocsátott és teljesen befizetett részvények, illetve a kibocsátott, de nem 
teljesen befizetett részvények száma 2011. június 30-án: 

  

  Névérték (Ft/db) Kibocsátott 

darabszám 

Össznévérték 

(Ft) 

Részvények 

fajtája  
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FuturAqua 
részvény 

5 HUF 17.106.600 85.533.000 Ft törzsrészvény 

FuturAqua 
ideiglenes 
részvény 

5 HUF 1.420.000 7.100.000 Ft ideiglenes 
részvény 

Részvények 
összesen 

5 HUF 18.526.600 92.633.000 Ft ideiglenes és 
törzs összesen 

             

A Társaság által kibocsátott és teljesen befizetett részvényekhez, illetve a kibocsátott, de 
nem teljesen befizetett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: 

  

Kibocsátott 

darabszám 

  

Saját 
részvények 

száma 

  

Szavazati jogra 

jogosító 

részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

  

Összes szavazati 

jog 

  

FuturAqua 
részvény 

0 17.106.600 1 17.106.600 
szavazat 

FuturAqua 
ideiglenes 
részvény 

0 1.420.000 0,25 
szavazat/ideiglenes 
részvény 

355.000 szavazat 

Részvények 
összesen 

      17.461.600 
szavazat 

  

21.1.2. Tőkét nem képviselő részvények 

A Társaságnál nem léteznek olyan részvények, amelyek nem képviselnek tőkét. 

 

21.1.3. A kibocsátó által, annak nevében vagy a leányvállalatai által birtokolt, kibocsátói 
részvények száma, könyv szerinti értéke és névértéke 

A Kibocsátó és annak leányvállalata jelenleg nem rendelkezik FuturAqua részvényekkel. A 
Társaság saját részvényeinek megszerzésére vonatkozó opciós szerződéseket és előszerződéseket 
a Tájékoztató 22.4. fejezetében mutatjuk be.  
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21.1.4. Az átváltható értékpapírok, becserélhető értékpapírok vagy opciós utalványok 
mennyisége az irányadó feltételek és az átváltási, becserélési és jegyzési eljárások 
ismertetésével 

Nincsenek ilyen értékpapírok, utalványok. 
 

21.1.5. A jóváhagyott, de ki nem bocsátott részvénytőke megszerzési jogára és/vagy az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségekre, illetve a tőkeemeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalásra 
vonatkozó információk és feltételek 

Nincsenek ilyenek. 
 

21.1.6. Információ a vállalatcsoport bármelyik tagjának tőkéjéről, amelyre opciós jog 
vonatkozik, illetve feltételes vagy feltétel nélküli megállapodás alapján opciós joghoz 
köthető, továbbá az opciós jog részletes ismertetése, ideértve azon személyeket is, akikhez 
az opciós jog kapcsolódik 

A Társaság saját részvényeinek megszerzésére vonatkozó opciós szerződéseket és 
előszerződéseket a Tájékoztató 22.4. fejezetében mutatjuk be. 
 

21.2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (ALAPSZABÁLYA) 

 

21.2.1. A jelenleg hatályos Alapszabály  

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(Cg,. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.), alapszabályát a társaság 2011. április 
9. közgyűlésén hozott 10/2011. határozata, annak módosítását és pontosítását a társaság 2011. 
május 30-i közgyűlésének 13/2011. (05.30.) sz. közgyűlési határozata (amely alapján az 
alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásra került) fogadta el.  

 

21.2.2 A FuturAqua Nyrt. alapszabályának bemutatása 

A hatályos Alapszabály teljes szövege e Tájékoztató 1. számú mellékletében olvasható, így jelen 
fejezetben csak a legfontosabb részletszabályokat mutatjuk be. 
 

21.2.3. A Társaság célja 

A Társaság alapvető célkitűzése, hogy az Alapszabályban meghatározott, illetve később 
megjelölt gazdasági tevékenységet profittermelési céllal, nyereséges gazdasági működés mellett 
folytassa.  

21.2.4. Az Társaság igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjaira vonatkozó főbb 
rendelkezések összefoglalása 

A társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A 
társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az 
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Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles 
dönteni és eljárni. A Társaságnál Felügyelőbizottság működik a működés ellenőrzésére, 
amelynek tagjai a 2006. évi IV. törvény 310. § alapján (figyelemmel a 309. § 2-4 bekezdésére) 
függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban 
nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság 
tagjainak megválasztása a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

 

21.2.5. Az összes meglévő részvényosztályhoz kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok és 
korlátozások bemutatása 

Az egyes részvényekhez kapcsolódó jogokat a törzsrészvények vonatkozásában e Tájékoztató 
Értékpapírjegyzékének 4.5. pontjában ismertetettek az irányadóak.  

A Társaság által kibocsátott ideiglenes részvények alapján a jelenleg kibocsátott dematerializált 
törzsrészvény-sorozattal mindenben megegyező törzsrészvények kerülnek kibocsátásra, ha a 
részvények teljes névértékét a tulajdonosok a Társaság számára befizetik. Az ideiglenes 
részvények 0.25 szavazatra jogosítanak a Társaság Közgyűlésén.  

 

21.2.6. A részvényesek jogainak megváltoztatásához szükséges intézkedések, jelezve, ha 
egyes feltételek szigorúbbak a törvényben előírtnál. 

A részvényekhez kapcsolódó jogosultságok megváltoztatása (tehát a részvényesek jogainak 
megváltoztatása) az Alapszabály módosításával lehetséges, ezek a feltételek a 21.2.7. pontban, a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek tárgyalása során is bemutatásra kerülnek. A részvényesi 
jogok megváltoztatása a Kibocsátónál a törvényi szabályozással összhangban van, annál nem 
szigorúbb. 

21.2.7. A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve  

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, 
amelyeket a Gt. 231. § (2), illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. 
Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása; 

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; 

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 

d) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a 
könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény 
felhasználásáról; 

f) döntés osztalékelőleg fizetéséről; 

g) a társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését követően a társaság 
felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása; 
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h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 
részvényfajták, osztályok átalakítása; 

i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály 6.2 pontja (Értékhatártól függő 
ügyek) a Közgyűlés hatáskörébe sorol; 

j) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról; 

k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 

l) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 

m) döntés a társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek 
tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről; 

n) döntés a saját részvény megszerzéséről; 

o) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; 

p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések 
megtételéről; 

q) döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó 
felhatalmazásáról; 

r) döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok valamint a vezető állású 
munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről 

s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

21.2.8. Rendes és rendkívüli közgyűlés, a Közgyűlés összehívása 

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatóság által meghatározott időpontban 
és napirenddel éves rendes Közgyűlést tart. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek 
tartja, az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hívhat össze. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja 
össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatában más helyet is 
meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal 
megelőzően a társaság honlapján (www.futuraqua.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. 
Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően 
- a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és 
felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját 
és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és 
szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. 

 

21.2.9. A Rendkívüli Közgyűlés esetei:  

Köteles az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha: 

a) azt az előző Közgyűlés elrendelte, 

b) a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza, 
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c) az alaptőke legalább 1 %-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az 
Igazgatóságtól írásban kérik, 

d) a Cégbíróság erre kötelező határozatot bocsát ki, 

e) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, 

f) új könyvvizsgáló megválasztására kell sort keríteni, 

g) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi 
állásfoglalás miatt szükséges, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást 
követően a befolyásszerző kezdeményezi; 

h) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, ha az a fizetéseit megszüntette, illetve 
vagyona a tartozásokat nem fedezi, 

i) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, 

j) a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, 

k) olyan eset áll elő, amikor a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe 
tartozik. 

 

21.2.10. Közgyűlés összehívása a Cégbíróság által 

Az Alapszabályban meghatározott szavazati aránnyal rendelkező indítványtevő részvényesek 
kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívására az indítványtevő 
részvényeseket jogosítja fel, ha azt a részvényesek kérték, de az Igazgatóság 30 napon belül nem 
hívta össze. 

 

21.2.11. A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére  

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok 
megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés 
napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek 
javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszthetnek.  

 

21.2.12. A Közgyűlés lefolytatása 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített 
szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság 
javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, a Felügyelőbizottság, vagy az 
Igazgatóság tagjai közül az adott Közgyűlésre. A Közgyűlés elnöke: 

a) a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll 
fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről, 
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b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-
hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére, 

c) vezeti a tanácskozást a napirend alapján, 

d) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés 
határozatát. 

 

21.2.13. Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen 

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - 
lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza.  Minden 5.- (öt) forint névértékű 
részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az 
esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni 
kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi 
igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény 
darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét 
(cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított 
tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés 
felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak 
megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás 
kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó 
változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást 
az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a 
tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított 
tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően 
folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott 
okiratban tájékoztatja a társaságot. A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes 
akkor gyakorolhatja, ha a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott neve a közgyűlés kezdő 
napját megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyezésre került és ezen időpontig 
a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A 
részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát 
részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés 
kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a 
jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 
Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban 
meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A 
Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. 

 

21.2.14. Szavazás és határozathozatal a Közgyűlésen 

A Közgyűlésen a határozathozatal a részvényesek által leadott szavazatok alapján történik. A 
Közgyűlés a törvény és az Alapszabály által meghatározott alábbi esetekben a leadott szavazatok 
legalább háromnegyedes többségével határoz: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 99 

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; 

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 

d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 
részvényfajták, osztályok átalakítása; 

e) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; 

f) alaptőke leszállításával kapcsolatosan.  

Minden egyéb ügyben a Közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével határoz. 

 

21.2.15. A szavazás módja 

Ha a társaság közgyűlése másképp nem rendelkezik, a szavazás nyíltan (kézfelemeléssel) 
és szavazólapok felmutatásával, vagy leadásával történik. A Közgyűlésen történő szavazás 
módjáról az Igazgatóság dönt. Amennyiben a szavazás szavazólap leadásával, vagy 
felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazólapot kap. A 
szavazólap tartalmazza részvényes részvényeinek darabszámát az ezek alapján gyakorolható 
szavazati jog mértékét. A szavazólapon szerepel a társaság cégneve, a részvény fajtája, a 
részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az „igen”, „nem” illetve „tartózkodás” egyértelmű 
jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, a nem egyértelműen 
kitöltött szavazólappal leadott szavazat érvénytelennek minősül. A „tartózkodás” leadott 
szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az „igen” szavazatok 
vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára 
bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 

 

21.2.16. Megismételt közgyűlés határozatképtelenség esetén 

Ha a Közgyűlés nem határozatképes és változatlan napirenddel megismételt közgyűlés 
összehívására kerül sor, legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és 
a megismételt közgyűlés időpontja között. A határozatképtelenség miatt összehívott második 
(megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes.  

 

21.2.17. A Közgyűlés felfüggesztése 

A szavazatok egyszerű többségével meghozott Közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy 
alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés 
felfüggesztése esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlési tisztségviselők megválasztására 
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet 
felfüggeszteni. 
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21.2.18. A nyereség felosztásának szabályai 

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves 
beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza 
meg. Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni 
hozzájárulását nem teljesítette. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a 
Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. 

 

21.2.19. Döntés az osztalék mértékéről, az osztalék visszakövetelése, az osztalékfizetés 
szabályai 

Amennyiben a számviteli törvény szerint készített beszámoló alapján lehetőség van rá, a 
Közgyűlés dönthet osztalék fizetéséről. Az osztalékalap összegéről szintén a Közgyűlés dönt. Az 
osztalékalapot a részvények névértékének arányában kell felosztani. A részvényes a jóhiszeműen 
felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a 
Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire 
jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó 
kizáró feltétel a részvényessel szemben. Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés 
határozza meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az 
osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell lennie. A szabályozott 
piacra történő bevezetést követően a társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal 
nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék 
mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított 
60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a 
társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. 

 

21.2.20. Azon rendelkezések rövid bemutatása, amelyek adott esetben késleltetik, vagy akár 
megakadályozzák a kibocsátó fölötti ellenőrzés megváltoztatását 

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi 
állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a 
befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést 
annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni. A jogszabályokban 
meghatározott előírásokon túl más ilyen tényező nincs az Alapszabályban. 

 

21.2.21. Azon rendelkezések bemutatása, amelyek meghatározzák azt a küszöbértéket, 
amely fölött az adott részvényes tulajdonosi mivoltát nyilvánosságra kell hozni 

Az Alapszabály nem tartalmaz erre vonatkozó külön rendelkezést, a tulajdonosi bejelentésekre a 
Tpt. az irányadó. 
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21.2.22. A tőke változására vonatkozó feltételek bemutatása, ha egyes feltételek szigorúbbak 
a törvényben előírtnál 

Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés jogosult. Amennyiben erre a társaság Közgyűlése 
felhatalmazza, az Igazgatóság is jogosult az alaptőke felemelésére, a közgyűlési határozatban 
foglaltak szerint. 
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22. A TÁRSASÁG JELENTŐSEBB SZERZŐDÉSES VISZONYAI 

 

A Kibocsátó az alábbi jelentős szerződésekkel rendelkezik, amelyek teljesítése jelentősen 
befolyásolhatja a Kibocsátó  

 

22.1. Megbízási szerződés ásványvízbázis értékesítésére 

A társaság megbízási szerződést kötött 2011. augusztus 11-én egy jelentős, éves szinten 
200.000.000 liter ásványvíz kitermelési jogával rendelkező észak-dunántúli ásványvízbázis 
értékesítésének elősegítésére, amelynek keretében pénzügyi befektetőt kíván közvetíteni 
szerződéses partnerének (a megbízó külföldi és belföldi magánszemély). Siker esetén jelentős 
egyszeri pénzügyi bevétele keletkezhet a Társaságnak a szerződés kapcsán.   

 

22.2. Ásványvíz-bázison található ingatlanok haszonbérleti szerződése (FuturAqua Nyrt. és 
leányvállalata, az Olup Aqua Kft. között) 

A 2011. március 30-án kelt szerződés keretében a Kibocsátó a saját tulajdonában álló 
ingatlanokat (HU 7011 Alap, Dózsa György út 81-83, 214 és 215 Hrsz.) haszonbérbe adta a 
kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. részére. A haszonbérlő Kft. a 
területeken található felépítményeket és ásványvíz-kutakat hasznosítani fogja. A szerződés 
ingyenes.  

 

22.3. Média-együttműködési szerződés a Vízpiac Magazinnal 

A Kibocsátó szerződést kötött a magyarországi vízpiac teljes vertikumát átölelő, tematikus 
szakmai magazin kiadójával, az Oberschall & Blum Bt-vel. A Vízpiac Magazin on-line kiadású 
változatával (www.vizpiac.hu) alapozza meg a sikeres együttműködést, amely a Kibocsátó külső 
kommunikációjának (PR) fundamentuma lehet. A szerződést 2011. június 15-én kötötte a 
Társaság, az együttműködés időtartama egy év. A szerződés, tekintettel arra is, hogy a kiadó a 
Kibocsátó részvényese, ingyenes. 

 

22.4. Saját részvény megszerzésére kötött adásvételi előszerződés és opciós szerződések a 
társaság részvényesei és a FuturAqua Nyrt. között 

A társaság saját részvényeinek megszerzésére vonatkozó adatok: a Társaság Közgyűlése a 
11/2011. (04.09.) sz. közgyűlési határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény 
vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 5,- 
Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A 
részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- 
Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2012. szeptember 9-ig terjedő határozott időtartamra szól. A 
felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 
20%-áig terjedhet, vagyis ez alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt 
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vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját részvényeket 
minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse. 

A fenti közgyűlési határozat és az Igazgatóság e tárgykörben hozott határozata alapján 
szerződéseket kötött tulajdonosaival, részvényesenként a teljes tulajdonolt részvénymennyiség 
alábbiakban ismertetett mennyiségére.  

Az opciós szerződések és az adásvételi előszerződés értelmében a Társaság a következő 
részvényekre rendelkezik vételi kötelezettséggel és vételi opcióval. 

A fenti ügyletek jellemzői: 

 

Részvény adásvételi előszerződés 

Az előszerződés létrejöttének időpontja:  2011. május 29. 

Az előszerződés alapján megkötendő szerződés megkötésének határideje: 2012. szeptember 9-ig 

Szerződéses ár/észvény: 5HUF 

 

A szerződések bemutatása az egyes részvényesek által biztosított részvénymennyiség alapján: 

Sorszám Részvényes megnevezése, 
lakcíme, székhelye 

(képviselet esetén: képviselő 
neve, lakcíme) 

Részvény
-fajta 

Részvények 
száma 

Adásvételi 
előszerződéssel 

érintett 
részvények 

száma 

1. dr. Fodor István  törzs 6.771.960 500.000 db 

2. Láng Balázs Gergely  törzs 4.514.640 250.000 db 

Összesen 750.000 db részvény 

 

Opciós szerződések: 

 

Opciós szerződés (jelenlegi részvényesekkel megkötött szerződések) 

A vételi jog alapításának időpontja:  2011. május 29. 

A vételi jogot (opciót) a Társaság az alábbi időpontig gyakorolhatja: 2012. szeptember 9-ig 

Részbeni lehívás lehetősége: A vételi jogot részletekben is lehívhatja a társaság. 

Opciós díj: nincs 
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Lehívási ár: 5 (Öt) HUF, tehát a részvények névértékére vonatkoztatva 100 %-os árfolyam. 

 

A szerződések bemutatása az egyes részvényesek által biztosított részvénymennyiség alapján: 

Sors. Részvényes megnevezése, 
lakcíme, székhelye 

(képviselet esetén: képviselő 
neve, lakcíme) 

Részvény
-fajta 

Részvények 
száma 

Opcióval 
érintett 

részvények 
száma 

1. ENVIRO-GEO Bt.  törzs 6.771.960 1.354.392 

2. Oberschall & Blum Bt.  törzs 4.514.640 902.928 

3. dr. Fodor István  törzs 3.450.000 190.000 

4. Láng Balázs Gergely  törzs 1.520.000 54.000 

5. Fodorné Pintér Kornélia Zita törzs 460.000 92.000 

5. Orovica Szilárd Gergely  törzs 60.000 12.000 

6. dr. Pais Ella Regina  törzs 200.000 40.000 

7.  Tuboly Péter törzs 60.000 12.000 

8. Paskó Anna Mária törzs 70.000 14.000 

 Összesen:   2.671.320 

 

 

A társaság ideiglenes részvényei alapján kibocsátásra kerülő törzsrészvényeket érintő opciós 
ügyletek: 
 
 

Opciós szerződés (jelenlegi részvényesekkel megkötött szerződések) 

A vételi jog alapításának időpontja:  2011. május 29. 

A vételi jog gyakorlására nyitva álló időkeret: 2012. április 9. - 2012. szeptember 9-ig 

Részbeni lehívás lehetősége: A vételi jogot részletekben is lehívhatja a társaság. 

Opciós díj: nincs 



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 105 

Lehívási ár: 5 (Öt) HUF, tehát a részvények névértékére vonatkoztatva 100 %-os árfolyam. 

 
 

 Név típus Részvények 
száma 

Opcióval érintett 
részvények 
darabszáma 

6. Orovica Szilárd Gergely ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

240.000 48.000 

8. dr. Pais Ella Regina ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

1.060.000 212.000 

10. Tuboly Péter ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

80.000 16.000 

11. Paskó Anna Mária ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

40.000 8.000 

 Összesen:   284.000 

 

 

22.5. Iparterületté történő átminősítés alatt álló területre vonatkozó opciós előszerződés 

A szerződés a Kibocsátó és az Alap 0355/1 Hrsz. ingatlan két magánszemély tulajdonosa között 
jött létre. A szerződés értelmében a terület a művelési ágból történő kivonása után (ez a feltétel 
teljesülése szükséges a szerződés megkötéséhez) adásvétel jogcímén kerül a FuturAqua 
Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. tulajdonába azzal, hogy a művelési ágból történő 
kivonás költségeit a jelenlegi tulajdonosok viselik majd. Az előszerződés értelmében a felek (két 
magánszemély eladó és a Társaság, mint vevő) 4.500.000.- Ft (Négymillió-ötszázezer forint) 
vételárért kötnek egymással adásvételi szerződést. Az szerződéssel érintett ingatlan 12.044 m2 
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térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. A területet az Alap-Cecei vízfolyás választja el 
a FuturAqua két saját tulajdonú ingatlanától, amelyeken az ásványvíz-kutak találhatók (az 
ásványvíz betáplálása zárt csővezetéken keresztül megoldható. A terület belterületbe vonása és 
gazdasági célú beépítésének megteremtése a községi terepülés-rendezési terv módosításával 
folyamatban van, erre vonatkozóan Alap község Önkormányzata 2010-ben határozatot hozott, 
amelyet 2011. május 31-én tartott ülésén megerősített. A településrendezési terv módosításának 
költségeit az Olup Aqua Kft. vállalta, a várható költség 300.000 (Háromszázezer) Ft+ÁFA, a terv 
készítője a VÁTI Nonprofit Kft. A terület magánszemély tulajdonosaival az előszerződést 2011. 
május 29-én kötötte meg a Társaság. Az előszerződés alapján a végleges adásvételi szerződést a 
felek lehetőség szerint 2012. június 30-ig, de legkésőbb 2012. december 31-ig megkötik. 
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23. HARMADIK FÉLT ŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ, SZAKÉRT ŐI NYILATKOZAT 
ÉS ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

23.1. Szakértők 

A regisztrációs okmány szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy 
jelentését nem tartalmazza. 
 

23.2. Harmadik féltől származó információk 

A tájékoztatóban szereplő információk nagyrészt a Kibocsátó saját dokumentumain, kisebb részt 
harmadik féltől származnak. A FuturAqua Nyrt. nevében eljárók e Tájékoztató aláírásával 
nyilatkoznak arról, hogy az információkat pontosan vették át, és a Kibocsátó tudomása szerint, 
illetve amilyen mértékben a harmadik fél által közzétett információból erről 
megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt 
pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. Az információk forrásai: Magyar Ásványvízszövetség 
(www.asvanyvizek.hu) Magyar Távirati Iroda (www.mti.hu), Vízpiac Magazin (www.vizpiac.hu) 
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24. A KIBOCSÁTÓVAL KAPCSOLATBAN MEGTEKINTHET Ő DOKUMENTUMOK  

A Társaság Alapszabálya elektronikus formában megtekinthető a Társaság honlapján 
(www.futuraqua.hu), nyomtatott formában pedig elérhető előre egyeztetett időpontban a Társaság 
székhelyén. A 2011-es pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi információk előzetes bejelentkezést 
követően férhetők hozzá a Társaság székhelyén. 

 



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 109 

25. RÉSZESEDÉSEK BEMUTATÁSA 

E helyütt a Kibocsátó olyan vállalkozásaira vonatkozó információk kerülnek bemutatásra, 
amelyek tőkéjében a Társaság olyan részesedéssel rendelkezik, ami valószínűleg jelentősen 
befolyásolja a Kibocsátó saját eszközeinek, forrásainak és pénzügyi helyzetének és 
eredményének értékelését. 

A Kibocsátó 100%-os, kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának bemutatására e 
Tájékoztató 7. pontjában sor került.  
Más, lényeges vállalkozásban a Kibocsátó nem rendelkezik részesedéssel. 
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26. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPL Ő KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK 
MEGHATÁROZÁSA  

A jelen Tájékoztatóban szereplő fontosabb definíciók és rövidítések az alábbiak.  

• Alapszabály 

A FuturAqua Nyrt. 2011. május 30. keltezésű, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabálya 

• Amerikai Értékpapírtörvény  (Securities Act) 

Az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi „Securities Act” című törvénye  

• Audit Bizottság 

A Társaság Audit Bizottsága 

• Bevezetés 

A Részvények bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére 

• Budapesti Értéktőzsde, BÉT  

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1062 Budapest, Andrássy út 93.)  

• BUX  

A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe  

• EU  

Európai Unió  

• Értékpapírjegyzék 

A Tájékoztató III. része 

• Felügyelőbizottság  

A Társaság Felügyelőbizottsága  

• FuturAqua, FuturAqua Nyrt.  

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 
7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.; nyilvántartja a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; 
cégjegyzékszáma: 02-10-060369).  

• Ft, forint vagy HUF  

A Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszköze  

• Gt.  

A Magyar Köztársaság 2006. évi IV. törvénye a gazdasági társaságokról  

• Igazgatóság  

A Társaság igazgatósága  

• KELER, KELER Zrt.  
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Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Asbóth 
utca 9-11.)  

• Kibocsátó, Társaság 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 
7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.; nyilvántartja a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; 
cégjegyzékszáma: 02-10-060369).  

• Közgyűlés  

A Társaság közgyűlése  

• Leányvállalat 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
kizárólagos tulajdonában álló Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

• MSZSZ  

Magyar Számviteli Szabályok  

• Olup Aqua Kft. 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
kizárólagos tulajdonában álló Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

• Összefoglaló 

A Tájékoztató I. része 

• Összes részvény 

A Társaság dematerializált törzsrészvényei (85.533.000 Ft névértéken, 17.106.600 darab) és a 
Társaság dematerializált ideiglenes részvényei (7100.000 Ft össznévérték, 1.420.000 darab), 
mindösszesen 92.633.000 Ft össznévértéken 

• PSzÁF (esetenként: Felügyelet ) 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina körút 39.)  

• Ptk.  

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről  

• Prospektus Rendelet  

A Bizottság 809/2004/EK Rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a 
tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról  

• Regisztrációs okmány 

A Tájékoztató II. része 

• Részvény vagy Részvények  

A Társaság 5 (öt) Ft névértékű, összesen 85.533.000 Ft névértékű (17.106.600 darab), névre szóló 
dematerializált törzsrészvénye  

• SZJA törvény  
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A Magyar Köztársaság 1995. évi CXVII. törvénye a személyi jövedelemadóról  

• Sztv.  

A Magyar Köztársaság 2000. évi C. törvénye a számvitelről  

• Tájékoztató  

A Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetés céljából készített magyar nyelvű Tájékoztató, amely 
megfelel a Tpt., a Prospektus Rendelet és a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló 
Szabályzat előírásainak. A Tájékoztató I. része az Összefoglaló, II. része a Regisztrációs okmány, III. 
része az Értékpapírjegyzék  

• TaoTv. vagy Társasági Adó törvény  

A Magyar Köztársaság 1996. évi LXXXI. törvénye a társasági adóról és osztalékadóról  

• Társaság  

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 
7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.; nyilvántartja a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; 
cégjegyzékszáma: 02-10-060369).  

• Tpt. vagy Tőkepiaci Törvény  

A Magyar Köztársaság 2001. évi CXX. törvénye a tőkepiacról 
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ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉK  
 

Ez az Értékpapírjegyzék a 2001. évi CXX törvény a tőkepiacról 26. § (4) bekezdése alapján a 
FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan működő Részvénytársaság által 
kibocsátott 17.106.600 darab dematerializált, egyenként 5 Forint névértékű, névre szóló, „A” 

sorozatú dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvények „B” kategóriába 
történő bevezetéséhez készült Tájékoztató Értékpapírjegyzéke. 
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1. FELELŐS SZEMÉLYEK NYILATKOZATA 

 

A Tájékoztatóért, ezen belül az Értékpapírjegyzék tartalmáért kizárólag a FuturAqua 
Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan működő Részvénytársaság vállal felelősséget. 
A Társaságot kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha a 
Tájékoztató, ezen belül az Értékpapírjegyzék félrevezető információkat tartalmaz, vagy nincs 
összhangban a Tájékoztató más elemeivel.  

A Társaság nevében nyilatkozatot teszünk arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető 
legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem 
mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható 
fontos következtetéseket.  

A FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
nevében ezt a nyilatkozatot a Társaság Igazgatóság elnöke és egyik tagja teszi meg. 

 

Pécs, 2011. október 12. 

 

 

____________________________   ____________________________ 

            Dr. Fodor István      Láng Balázs    

az Igazgatóság elnöke       az Igazgatóság tagja  
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2. FŐ KOCKÁZATI TÉNYEZ ŐK FELSOROLÁSA 

A Tájékoztató ezen fejezetében csak a Részvényekre vagy a Részvényekbe történő befektetésre 
jellemző kockázati tényezők felsorolása és a Részvénypiac kockázatának bemutatása található, a 

�Kibocsátóra és piacára, valamint az iparágra jellemző  kockázati tényezők, továbbá a Kibocsátó 
FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt-re  jellemző kockázati tényezők a 
Regisztrációs Okmány 2. pontjában olvashatók 

 

A Részvényekre vagy a Részvényekbe történő befektetésre jellemző kockázati tényezők 

 

1. A magyar részvénypiac kockázata 

A magyar részvénypiac alig több mint két évtizede jött létre, ám a méretbeli áttörés az 
ország mérete és a hazai cégek tőzsde iránti érdeklődésének jelentősebb elmaradása miatt 
még várat magára. Hazai tőkepiacunk, így a FuturAqua részvények tervezett piaca, a 
Budapesti Értéktőzsde kis méreténél és nyitottságánál fogva jelentős mértékben ki van 
téve a nemzetközi tőkepiaci mozgások hatásainak. A BÉT teljesítményének alakulására 
erősen hatnak a nemzetközi, főleg európai tőke- és pénzpiaci mozgások. A BÉT-en a 
külföldi intézményi befektetők aránya magas, ez pedig erősíti a tőzsdei árfolyamok 
volatilitását. A Budapesti Értéktőzsde forgalmának meghatározó hányadát a piacvezető 
négy legnagyobb részvény (MOL, OTP, Richter Gedeon Magyar Telekom) adja, a 
külföldi befektetők, intézmények jellemzően csak ezekkel a likvid, nagyobb forgalmú 
értékpapírokkal kereskednek. A FuturAqua részvények BÉT-re történő bevezetést 
követően a kis és közepes kapitalizációjú részvények közé lesznek sorolhatók. A kis 
kapitalizációjú társaságok részvényeinek kereskedését általában alacsony likviditás és az 
árfolyam ingadozása jellemzi.  

 

2. E Tájékoztató szokásostól eltérő kockázatú, tekintve hogy a Tájékoztató tartalmáért kizárólag 
a Társaság mint kibocsátó vállalt felelősséget 

A Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. a részvényeinek 
szabályozott piacra történő bevezetéséhez nem veszi igénybe befektetési szolgáltató 
közreműködését.  További kockázatot jelent, hogy a Kibocsátó egy éven belül kezdte meg 
gazdasági működését. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatos felelősség így hangsúlyozottan 
és kizárólag a Társaságot mint kibocsátót terheli. A kibocsátás így e két tényező miatt a 
szokásostól eltérő kockázatú.  

 

3. A részvények tőzsdei bevezetésének elmaradása 

A Társaság Közgyűlése 5/2011. (04.09.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
nyilvános működés elhatározása mellett részvényeit a Tájékoztató Felügyelet általi 
jóváhagyását  követően a szabályozott piacra bevezeti. A Bevezetéshez a BÉT 
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jóváhagyása szükséges. Nem garantálható azonban, hogy a Részvényeket be is vezetik a 
BÉT-re. 

 

4. Részvények árfolyamváltozásának kockázata 

A tőzsdei bevezetést követően a Részvények árfolyamát a szabályozott piacon a kereslet 
és kínálat változása mozgatja. A részvényárfolyam ezért előre nem jelezhető irányban és 
mértékben változhat, akár jelentős mértékben is. Tekintettel a FuturAqua részvények 
alacsonynak mondható, 5 forintos névértékére, százalékosan kifejezve akár jelentős 
változás is megtörténhet akár egy-egy üzletkötést között is. 

 

5. Részvények likvid piacának kialakulása – likviditási kockázat 

A FuturAqua részvényei a Tájékoztató aláírásának időpontjáig kizárólag az alapítók 
tulajdonában voltak és vannak, nem folyt nyilvános kereskedés a Részvényekkel. A 
Részvények a Társaság tervei szerint a tájékoztató elfogadása után bevezetésre kerülnek a 
BÉT-re, nincs azonban semmilyen biztosíték arra, hogy a bevezetést követően a 
szabályozott piacon a Részvényeknek likvid piaca alakul ki. Amennyiben illikvid piac 
alakulna ki, az akár további negatív hatással is lehet a Részvények árfolyamára valamint 
növelheti az árfolyam volatilitását is. 

 

6. Osztalékfizetés elmaradása, alacsony osztalék  

A Társaság ebben az évben alakult, tevékenységét nemrég kezdte. Üzleti sikereihez időre 
van szükség. A FuturAqua Nyrt. csak akkor fizet osztalékot részvényeseinek, ha 
megfelelő mennyiségű szétosztható nyereséget termel meg egy adott pénzügyi évben. 
Semmiféle biztosíték nincs arra vonatkozóan, hogy minden évben osztalékfizetésre kerül 
sor, vagy egyáltalán lesz-e osztalékfizetés a közeljövőben. 

 

7. A Tőzsdei kereskedelem felfüggesztésének lehetősége 

A Kibocsátó üzletmenetét jelentősen befolyásoló hír vagy információ nyilvánosságra 
hozatala, valamint információ-közlési hiányosságok vagy egyéb, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt kötelességek elmulasztása miatt a PSzÁF, továbbá a BÉT 
bevezetési és forgalombantartási szabályzatában meghatározott esetekben a részvények 
kereskedése felfüggesztésre kerül 

 

8. A Részvényekkel való kereskedést érintő adózási szabályok változása  

A Részvényekkel való kereskedés során elért árfolyamnyereségnek és az osztaléknak a 
jelenlegi szabályozás szerint adófizetési kötelezettség-vonzata van. Az adózására 
vonatkozó szabályok, amelyek ezen Tájékoztatóban is bemutatásra kerültek, csak a 
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Tájékoztató aláírásának időpontjában tekinthetők hatályosnak. A jelenleg érvényes 
jogszabályok a jövőben változhatnak, és jó eséllyel változni is fognak. 

 

9. A Részvények kivezetésének kockázata  

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nyilvános társaságok részvényei a jelenleg hatályos 
jogszabályok szerint kivezethetők a BÉT-ről, és zártkörűn működő részvénytársasággá 
alakíthatók. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövőben egy meghatározó tulajdonos nem 
vezeti ki a Részvényeket a a Budapesti Értéktőzsdéről. 

 

10. Felhígítás kockázata esetleges jövőbeli tőkeemelés során 

A Kibocsátó Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a Társaság alaptőkéjét a Közgyűlés vagy 
felhatalmazása alapján az Igazgatóság felemelje. Egy esetleges ilyen jövőbeni tőkeemelés 
esetén, amennyiben a részvényes nem vásárol az újonnan kibocsátandó részvényekből, 
részesedése a Társaságban csökken. 

 

11. Közvetlen irányítást lehetővé tevő részesedéssel rendelkező tulajdonos(ok) befolyása  

A Társaság jelenlegi tulajdonosai a Társaság közgyűlésén a Gt. szabályaival összhangban 
önmagukban is rendelkezik a lényeges döntések meghozatalához szükséges részvény- és 
szavazatmennyiséggel. A Társaság Részvényeinek árfolyamát jelentősen befolyásolhatja a 
nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok esetleges komolyabb mértékű 
részvényeladása. 

12. A részvényekhez tartozó, Alapszabályban rögzített vízvételi jog gyakorlásának kockázata 

A Társaság Alapszabálya 3.8 pontja értelmében amennyiben a társaság valamely 
vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság 
részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű 
részvény után, maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet 
átvenni önköltségi áron. A FuturAqua Nyrt. jelenleg nem rendelkezik vízbázisra 
vonatkozó üzemeltetési engedéllyel (csak a kizárólagos tulajdonában álló Olup Aqua 
Kft.), így nem garantálható, hogy ez a részvényhez kapcsolódó jog mindenképpen 
gyakorolható legyen.  A Társaság Igazgatósága a vízvételi jogot jelenleg az Olup Aqua 
Kft. vízbázisából biztosítja a Kibocsátó részvényeseinek, ám nem garantálható, hogy a 
Kft. a későbbiekben is folyamatosan engedélyekkel rendelkezik majd. 
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3. KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓK 

 

(nyilatkozat a működő tőkéről, tőkésítettség, eladósodottság, a kibocsátásban étintettek 
érdekeltsége, az ajánlattétel okai és a bevételek felhasználása) 

 

3.1. Nyilatkozat a működő tőkéről 

A Társaság elvégezte a működőtőke-szükségletének elemzését, amely alapján kijelenti, hogy a 
Társaság működő tőkéje elegendő a Társaság jelenlegi szükségleteihez. Az elemzés során a 
Társaság figyelembe vette a Leányvállalatok működőtőke-szükségletét is. 

 

3.2. Tőkésítettség 

A következő táblázat a Társaság forrásszerkezetét mutatja be 2011. május 31-én készített 
közbenső mérleg adatait mutatja azzal a kitétellel, hogy az adatok nem auditált MSZSZ szerinti 
pénzügyi kimutatásaiból származnak. 

 

Saját tőke      86.672.000,- Ft 

Jegyzett tőke      92 633 000,- Ft 

Jegyzett, de be nem fiz. tőke   5.325.000,- Ft 

Eredménytartalék  

Lekötött tartalék  

Mérleg szerinti eredmény       - 636.000,- Ft 

Céltartalékok  

Kötelezettségek  

Hosszú lejáratú kötelezettségek  

Rövid lejáratú kötelezettségek  

Passzív időbeli elhatárolások  

Források összesen     86.672.000,- Ft 

  

3.3. Eladósodottság 

A FuturAqua Nyrt. 2011. május 31. állapot szerint nem rendelkezik banki vagy más hitellel, 
kölcsönnel, kifizetetlen beszállítói követeléssel. 
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3.4. A tőzsdei bevezetésből, a Társaság saját részvényeinek értékesítéséből származó 
bevételek felhasználása 

A tőzsdei bevezetés okai, jelentősége: 

A Társaság Közgyűlése 5/2011. (04.09) döntött arról, hogy a nyilvános működés elhatározása 
mellett részvényeit szabályozott piacra vezeti be. A FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyrt. e Tájékoztató jóváhagyását követően kérelmet nyújt be az általa kibocsátott 
törzsrészvények Budapesti Értéktőzsdére (BÉT-re), a „Részvények B” kategóriába történő 
bevezetésére. A Bevezetés tervezett időpontja 2011. október 5. 

A Társaság deklaráltan azért kívánja szabályozott piacra, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetni 
részvényeit, hogy a tőkepiaci nyilvánosságból származó előnyök mellett az opciós 
szerződésekkel megszerezhető saját részvényeit a beszerzési árnál magasabb áron értékesítse, és  
ezáltal tőkeforrásra tegyen szert. A Kibocsátó tisztában van azzal a ténnyel, hogy a várható 
bevétel nem lesz elegendő az összes felhasználási cél finanszírozására, ezért szükség esetén 
tervezi más finanszírozási forrás, így különösen bankhitel igénybe vételét. A bevételt elsősorban 
az Alap községben található telephely fejlesztésére, a megszerzendő iparterületen 
csomagolóüzem építésére, valamint további vízbázisok megszerzésére fordítaná a Társaság. 
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4. A FORGALOMBA HOZANDÓ/BEVEZETEND Ő ÉRTÉKPAPÍROKRA 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

4.1. A forgalomba/bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája és osztálya, ISIN-kódja 
(nemzetközi értékpapír-azonosító száma)  

Az alaptőke 18.526.600 db azaz Tizennyolcmillió-ötszázhuszonhatezer-hatszáz darab, egyenként 
5 Ft, azaz öt forint (HUF) névértékű törzsrészvényből áll. Ebből az alapításkor 17.106.600 darab, 
azaz Tizenhétmillió-egyszázhatezer-hatszáz darab részvény került zártkörű forgalomba hozatallal 
kibocsátásra.  

A Társaság által kibocsátott, BÉT-re bevezetésre kerülő részvények ISIN kódja: HU0000107362 

(A társaság 2011. április 9-én elhatározott zártkörű forgalomba hozatal útján, rábocsátással 
megvalósult alaptőke-emelése során 1.420.000 db, azaz Egymillió-négyszázhúszezer darab 
részvény kerül kibocsátásra. A törzsrészvények keletkeztetéséig a társaság 1.420.000 db, azaz 
Egymillió-négyszázhúszezer darab ideiglenes részvényt bocsáthat ki. A Társaság által kibocsátott 
ideiglenes részvények alapján a jelenleg kibocsátott FuturAqua törzsrészvényekkel minden 
tekintetben megegyező, azonos jogokkal rendelkező törzsrészvények akkor bocsáthatók ki, ha az 
ideiglenes részvény tulajdonosa a részvény kibocsátási értékének (névértékének) teljes összegét 
befizeti a Társaságnak. A Kibocsátó tervezi, hogy az ideiglenes részvények helyett kibocsátandó 
új, a korábbiakkal mindenben azonos jogokat képviselő törzsrészvényeinek szabályozott piacra 
(BÉT-re) történő bevezetését szintén kérelmezni fogja. Az ideiglenes részvények ISIN kódja: 
HU0000109913) 

 

4.2. Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok 

A Részvények a magyar jog alapján kerültek kibocsátásra, különös tekintettel az alábbi 
jogszabályokra: 

1. 2001. évi CXX. törvénye a tőkepiacról 

2. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

3. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről  

Nemzetközi jogszabályok 

1. Az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi „Securities Act” című 
törvénye 

2. A Bizottság 809/2004/EK Rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk 
hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése 
tekintetében történő végrehajtásáról  
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4.3. Tájékoztatás az értékpapírok előállítási módjáról, a nyilvántartást vezető szervezet 
neve és címe 

A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, a Társaság zártkörű 
részvénytársasággá történő átalakulásával egyidejűleg. Keletkeztetéskor a Társaság a 
részvénysorozatról egy példányban - értékpapírnak nem minősülő - okiratot állított ki. Az 
okiratot a Társaság a KELER-ben, mint központi értéktárban helyezte el, és egyidejűleg megbízta 
a központi értéktárat a dematerializált Részvények Tpt. szabályai szerinti előállításával. A 
Részvények a Tpt. szabályai szerint a jelenlegi tulajdonosok értékpapír-számláin jóváírásra 
kerültek. 

A dematerializált részvények előállítója, nyilvántartója: 

Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, 
Asbóth utca 9-11.)  

 

4.4. A kibocsátás pénzneme 

A Kibocsátás pénzneme: magyar forint (HUF) 

 

4.5. A Részvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése (ideértve a jogok korlátozását is) 

 

4.5.1. Osztalékjog  

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény esetben a részvényesnek joga van a 
Társaságnak a Gt. 220. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a Közgyűlés által felosztani 
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a 
szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből való részesedésre 
(osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában 
jogosult.  

 

4.5.2. Likvidációs hányadhoz való jog 

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások 
kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen 
teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos 
részére (likvidációs hányad). 

 

4.5.3. Közgyűlési részvétel joga 

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és 
indítványt tenni.  
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4.5.4. A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga 

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, 
akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy 
százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot 
is előterjeszthetnek. 

 

4.5.5. Felvilágosítás kérésének joga 

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a 
szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt 
legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az 
Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság 
jelentős gazdasági érdekét, vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a 
felvilágosítás megadása, ha arra az Igazgatóságot a Közgyűlés határozata kötelezi. A részvényes 
felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti 
irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthet. 

4.5.6. Szavazati jog 

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű névre 
szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik. 

 

4.5.7. Szakértő kirendelésének joga 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság 
kifizetéseivel kapcsolatban (a Gt. 222. § (2) bekezdése alapján) független szakértő kirendelését 
kérhetik. 

 

4.5.8. Vízvételi jog 

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel 
rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint 
névértékű részvény után, maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter 
vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 10.000, azaz tízezer liter erejéig terjed 
részvényesenként. A vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig 
terjedő időszakában van lehetőség. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog 
gyakorlásának részleteiről.  

 

4.5.9. Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során 

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a 
részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési 
elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. A részvények átvételére vonatkozó 
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elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog 
gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon 
belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt 
részvénymennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot 
tegyen. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – dönthet arról, hogy a 
jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. Ilyen esetben az Igazgatóságnak be kell mutatnia a 
jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási 
árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét.  

4.5.10. Bejegyzés a Társaság részvénykönyvébe 

A Társaság Igazgatósága a részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról (ideértve az 
ideiglenes részvények tulajdonosát és meghatalmazottját is) részvénykönyvet vezet. A 
részvénykönyv vezetése számítógépes nyilvántartással történik. A részvénykönyv az alábbi 
adatokat tartalmazza: 

a) a részvényes - jogi személy részvényes a részvényesi képviselő - illetve a 
részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), 

b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek 
darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), ideiglenes részvény estén a már 
befizetett tőkerész mértékét, 

c) ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, a közös képviselő nevét és 
fentieknek megfelelő adatait. 

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető 
bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése 
hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét 
(székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben 
meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását 
követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül 
bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt 
terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az 
Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles 
vizsgálni. 

 

4.5.11. A részvénykönyvi bejegyzés mellőzése a részvényes kérésére 

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a 
részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá e bekezdés 
b) pontja esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben 
részvényesi jog nem gyakorolható. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe 

a) az, aki így rendelkezett; 

b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására 
vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. 
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4.5.12. Másolat igénylése a részvénykönyvből 

A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá 
vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amely igényt az Igazgatóság 8 napon 
belül köteles teljesíteni. 

 

4.5.13. A részvényekhez tartozó vízvételi jogról szóló igazgatósági határozat 

A Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó ún. Vízvételi jogról a Társaság Igazgatósága határozatot 
hozott. A 3/2011. (VI. 29.) számú határozat a részvényesek vízvételi jogának gyakorlásáról az 
alábbiakat tartalmazza: 

„A FuturAqua minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvénye után a részvényesek gazdasági 
évenként egy liter prémium minőségű ásványvizet vehetnek át. Az Alapszabály kimondja, hogy az 
Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről. A Társaság 
Igazgatósága a vízvétellel kapcsolatban meghozta 3/2011. (VI. 29.) számú határozatát, amelyről 
az alábbi tájékoztatást adja: 

- A társaság Alapszabályának 3.8 pontja értelmében amennyiben a társaság valamely 
vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság 
részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után, 
maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi 
áron. A vízvételi jog maximum 10.000, azaz tízezer liter erejéig terjed részvényesenként. A 
vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van 
lehetőség.  

- Az éves rendes Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek 
élhetnek e jogukkal, az adott gazdasági év végével bezárólag. 

- Az a részvényes, aki a vízvételi jogával élni kíván, az éves rendes Közgyűlést követő 30 
napon belül írásban bejelentheti igényét a Társaság felé írásban, a Társaság központjába (7623 
Pécs, Ungvár u. 22. III. em.) küldött levében. Amennyiben a Társaság több vízbázisára vonatkozó 
jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, Tisztelt Részvényeseink választhatnak, hogy 
melyik vízbázisból szeretnék ásványvizet vételezni. 

- Azon részvényeseink, akik a WaterSharing program keretében jótékonysági célra kívánják 
felhasználni vízvételi jogukat (kvótájukat), a fentiek szerint járjanak el azzal a kitétellel, hogy az 
Igazgatósághoz történő bejelentésükben erre a tényre feltétlenül utaljanak! 

- 2011-es évben a Vízvételi jog 1 Ft/liter áron kerül rögzítésre szénsavmentes természetes 
ásványvíz esetén, illetve 1,5 Ft/liter szénsavval dúsított ásványvíz esetén. Az előrejelzések alapján 
várhatóan a 2012-es gazdasági évben is ez az ár lesz irányadó.  

- A 2011-es gazdasági évben az Alap B-37 és B-38-as kutakból van lehetőség a vízvételi jog 
gyakorlására. A vizet a Társaság HU7011 Alap, Dózsa György út 81-83. számú fióktelepéről 
lehet elszállítani az előre egyeztetett időpontban 

- A részvényes bejelentése után a Társaság képviselője időpontot egyeztet a részvényessel a 
víz elszállításának feltételeiről. 
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- A 2011-es gazdasági évben 19 literes ballonos csomagolást és zacskós csomagolást 
tudunk biztosítani részvényeseinknek, amelynek áráról az Igazgatóság ad felvilágosítást a 
vízvételi jog gyakorlásának bejelentését követően. 

- Az Alapszabályban meghatározott és részvényesenként 10.000 részvényben (10.000 liter 
ásványvízben) meghatározott vízvételi korlátozás az Igazgatóság egyedi döntése értelmében 
megemelhető, vagyis olyan részvényesek, akik 10.000 liternél több vizet szeretnének vételezni, 
ezzel kapcsolatban kezdeményezzenek egyeztetést a Társasággal. Amennyiben nagyságrendekkel 
nagyobb mennyiségű vizet igényelnek a részvényesek, akkor a vízkvóta-kereskedelem rendszere 
nyújthat ideális megoldást az ásványvíz (ivóvíz) megszerzésére. 

 

Őszintén reméljük, hogy a FuturAqua részvényekhez kapcsolódó vízvételi jog sikeresen működik 
majd a gyakorlatban, és részvényeseink közvetlenül is megérezhetik a Társaság fő termékével 
kapcsolatos siker ízét.  

 

FuturAqua Nyrt. Igazgatósága” 

 

4.5.14. A részvények visszaváltására vonatkozó adatok 

A részvények nem visszaválthatók. 

 

4.5.14. A részvények átváltására vonatkozó feltételek 

A részvények nem átválthatók. 

 

4.6. Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása 

A névre szóló FuturAqua részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény 
megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján 
kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek 
számláján az értékpapírt nyilvántartják. A részvények és ideiglenes részvények átruházása a 
társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe 
bejegyezték. Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon 
tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a 
törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó 
korlátozását sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény 
tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg. 
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4.7. Az értékpapírokkal kapcsolatos kötelező átvételi ajánlat és/vagy kiszorítási és/vagy 
kényszereladási rendelkezések bemutatása 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, nyilvános vételi ajánlatot kell 
tenni legalább a Tpt-ben meghatározott minimum áron:  

a) a 25%-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez, ha a befolyást szerző részvényesen 
kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó befolyással, vagy 
egyébként  

b) a 33%-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez a Társaságban. 

A Tpt. 76/D. § (1) bekezdése értelmében, ha a Tpt. 69.§ (6) bekezdés (e) pont szerint az 
ajánlattevő a vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat felügyeleti jóváhagyására vonatkozó 
kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a vételi jogával élni kíván, a sikeres vételi ajánlat, illetve az 
önkéntes vételi ajánlat lezárását követő három hónapon napon belül kilencven százalékot elérő 
vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a céltársaságban, és igazolja, hogy 
megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez 
szükséges ellenérték teljesítéséhez, akkor a vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat 
lezárását követő három hónapon belül vételi jogot gyakorolhat a céltársaságnak a tulajdonába 
nem került részvényei tekintetében. 

Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az ajánlattevőnek a céltársaságban fennálló befolyása eléri 
a kilencven százalékot, a fennmaradó részvények tulajdonosainak a kilencven százalékos 
befolyás bejelentésének közzétételét követő kilencven napon belül írásban megtett kérésére 
köteles e részvényeket is megvásárolni. 

A vételi jog, vagy az eladási jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények 
ellenértéke a vételi ajánlatban, illetve az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott vételár és az 
egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a legutolsó, 
könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban feltüntetett értéket kell figyelembe venni 
azzal, hogy ha a Társaság a számviteli jogszabályok értelmében konszolidált beszámoló 
készítésére kötelezett, akkor a saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő. 

Az előbbiekben részletezett jogszabályi rendelkezéseket leszámítva a Részvényekkel 
kapcsolatban nincsenek kötelező átvételi ajánlatra és/vagy kiszorításra és/vagy kényszereladásra 
vonatkozó rendelkezések. 

 

4.8. Harmadik fél által a Társaság saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat 

Harmadik fél a Társaság saját tőkéjére vonatkozóan nem tett nyilvános vételi ajánlatot az előző és 
a folyó pénzügyi évben. 

 

4.9. Adózás 

A FuturAqua Nyrt. részvényeivel kapcsolatos jövedelmek vonatkozásában a Magyar Köztársaság 
adózással kapcsolatos jogszabályai az irányadók. A következőkben a részvényekkel kapcsolatos 
legfontosabb adózási jogszabályokat mutatjuk be a teljesség igénye nélkül, ebből következően a 
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Kibocsátó részvényeibe befektetni szándékozók számára azt javasoljuk, hogy a jogszabályokat 
körültekintően és alaposan tanulmányozzák. A Kibocsátó javasolja, hogy az adózással 
kapcsolatos szabályok áttekintéséhez szükség esetén kérje ki szakember segítségét a befektetni 
szándékozó. Jogszabályok, amelyek a legtöbb adózási kérdést szabályozzák: 

• A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. 
• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról 
• 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 
• Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. 

törvény 
 

4.9.1. A FuturAqua Nyrt. Részvények után járó osztalék adózása  

Magánszemélyek esetén a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi 
CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a 2010. évi eredmény terhére fizetett osztalék után az 
adó mértéke 16%, a Tpt. szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett 
értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama 
után az adó mértéke 10 százalék. Az osztalék-kifizetést egészségügyi hozzájárulás fizetési 
kötelezettség nem terheli. A tartós befektetési számlán tartott részvények után az osztalék 
kifizetése az adó levonása nélkül történik mind a belföldi, mind a külföldi illetőségű természetes 
személyek esetében. 
A külföldi illetőségű természetes személy részvényesnek kifizetett osztalékból az adó az általános 
mértékkel kerül levonásra, kivéve, ha az adott külföldi állammal a Magyar Köztársaság kötött 
olyan egyezményt, amely a kettős adóztatás elkerüléséről szól. 
Belföldi és külföldi illetőségű nem természetes személy részvényesnek kifizetett osztalékból a 
Társaságnak nem kell adót levonnia; a nem természetes személyek részére kifizetett osztalékot 
nem terheli osztalékadó. 
 

4.9.2. A FuturAqua Részvények árfolyam-emelkedéséből származó jövedelem adózása 

A tőzsdei ügyletből származó jövedelmek adózása az Szja tv. 67/A. § (1) bekezdésének 
rendelkezése alapján történik. E jogszabályhely értelmében tőzsdei ügyletből származó 
jövedelemnek minősül a magánszemély által az adóévben a tőkepiacról szóló törvény szerinti 
tőzsdén, valamint bármely EGT-államban, továbbá az OECD tagállamában mőködő tőzsdén 
kötött ügylet(ek) alapján a magánszemély által az adóévben elért pénzben elszámolt összes 
ügyleti nyereség összegének a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt összes 
ügyleti veszteség összegét meghaladó része. A tőzsdei ügyletből származó jövedelem után az adó 
mértéke jelenleg 20 százalék. A tőzsdei ügylet(ek)ről a befektetési szolgáltató az adóévet követő 
év január 31-éig a magánszemélynek ügyletenként részletezett igazolást állít ki, és adatot 
szolgáltat az állami adóhatósághoz. A szabályozott piacon (tőzsdén) kötött ügylettel 
összefüggésben a befektetési szolgáltatót adó-levonási, illetőleg adóelőleg-levonási kötelezettség 
nem terheli. A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző magánszemély a tőzsdei ügylet(ek)ről a 
befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok, igazolások, illetőleg az általa vezetett 
nyilvántartás alapján állapítja meg, és az adóévről benyújtandó bevallásában vallja be. Az adót a 
bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. 
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Nem tőzsdei ügylet árfolyamnyereségéből származó jövedelem (nem tőkepiaci, tehát tőzsdei 
árfolyamnyereség) az Szja. törvény 67. § (1) bekezdése  szerint az értékpapír átruházása (ide nem 
értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az 
értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek 
együttes összegét. Magánszemélyek esetén az árfolyamnyereségből származó jövedelem után az 
adó mértéke 25 százalék. A nem tőzsdei ügylet árfolyamnyereségéből származó jövedelem 
összege után 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is keletkezik, ezt az 
egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény mondja ki. Ha a tárgyévben a 
magánszemély után befizetett egészségbiztosítási járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék 
valamint a egészségügyi hozzájárulás összege eléri a 450.000,- Forintot, akkor további 
járulékfizetés már nem terheli az adózót.  
Belföldi gazdasági társaságok és más jogi személyek esetében nincs külön nevesítve az 
árfolyamnyereség adója, a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt és az államháztartás 
egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény szabályait kell 
alkalmazni. 
A külföldi gazdasági társaságok adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási 
tevékenységből származó jövedelemre terjed ki. Amennyiben a külföldi vállalkozó nem 
rendelkezik a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti telephellyel a Magyar 
Köztársaság területén, úgy az árfolyamnyereség után Magyarországon nem kell társasági adót 
fizetnie. 
 

4.9.3. Figyelemfelhívás 

A Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy az adózással kapcsolatos jogi szabályozás a jövőben 
esetlegesen akár a Társaságra, akár a Befektetőkre nézve kedvezőtlenül is változhat. Az elmúlt 
években az adózással kapcsolatos jogszabályok Magyarországon gyakran változtak, ezért a 
befektetői döntések meghozatala előtt feltétlenül szükséges a befektetési döntés meghozatalakor 
hatályos jogszabályok megismerése. 
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5. AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI 

A részvények szabályozott piacra történő bevezetésére tekintettel ajánlattételre nem kerül sor. 
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6. A TőZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁ LYOK 

6.1. Tőzsdei jelenlét 

A Társaság Közgyűlése 5/2011. (04.09) döntött arról, hogy a nyilvános működés elhatározása 
mellett részvényeit szabályozott piacra vezeti be. A FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyrt. e Tájékoztató jóváhagyását követően kérelmet nyújt be az általa kibocsátott 
törzsrészvények Budapesti Értéktőzsdére (BÉT-re), a „Részvények B” kategóriába történő 
bevezetésére. A Társaság a Tájékoztató alapján kizárólag a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT-re), a 
„Részvények B” kategóriába tervezi a Részvények bevezetését. 

 

6.2. Új részvények kibocsátása 

A Részvények BÉT-re történő bevezetésével egyidejűleg nem kerül sor újabb részvények 
kibocsátására. A későbbiekben a Társaság Közgyűlése jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről 
új részvények kibocsátásával, vagy felhatalmazást adni az Igazgatóságnak a részvények 
forgalomba hozatalával történő tőkeemelésre.  

 

6.3. Stabilizációs intézkedések, harmadik személlyel kötött megállapodások 

A saját részvények vásárlására vonatkozó esetleges felhatalmazást leszámítva, a Társaság a 2011-
es üzleti év során nem tervez stabilizációs jellegű intézkedést. Az Igazgatóság nem köt 
megállapodást harmadik személlyel a Részvények másodlagos piacon történő kereskedése 
likviditásának a biztosítására. 

 

6.4. A tőzsdei bevezetés folyamata 

A Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez szükséges a kérelemből, nyilatkozatokból és 
egyéb dokumentumokból álló bevezetési kérelem összeállítása, majd a tőzsdére történő hivatalos 
benyújtása. A Tőzsde a kérelem beérkezését követően közleményben tájékoztatja a piaci 
szereplőket a kérelem beérkezéséről. A Tőzsdének 10 Tőzsdenap áll a rendelkezésére, hogy 
formai és tartalmi szempontból is megvizsgálja a beadott bevezetési kérelmet, valamint a 
beérkezését követő 30 napon belül el kell azt bírálnia. Szükség esetén a Tőzsde hiánypótlásra 
szólítja fel a társaságot, amely ezt követően legfeljebb tíz munkanapon belül ennek megfelelően 
kiegészíti a dokumentációt – ilyen esetben a tőzsdei elbírálás határideje a hiánypótlás 
benyújtásának idejével meghosszabbodik. A Tőzsde vezérigazgatója akkor hagyja jóvá a 
Kibocsátó tőzsdei bevezetési kérelmét, ha az a BÉT Bevezetési Szabályzata valamennyi 
vonatkozó előírásának megfelel. A vezérigazgató a Kibocsátó bevezetési kérelmének 
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározza a Részvényeknek a BÉT-re történő bevezetésének 
napját (azaz azt a Tőzsdenapot, amely naptól kezdődő hatállyal a Részvény felvételre kerül a 
BÉT terméklistájára), továbbá ezen Részvények első kereskedési napját (azaz azt a Tőzsdenapot, 
amelyen az első alkalommal lehet a Részvényre tőzsdei ügyletet kötni). 
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7. A KIBOCSÁTÓ RÉSZVÉNYEIRE VONATKOZÓ OPCIÓS SZERZ ŐDÉS (SAJÁT 
RÉSZVÉNYEK MEGSZERZÉSE) 

 
A Társaság saját részvény megszerzésére kötött opciós szerződésének bemutatását e Tájékoztató 
Regisztrációs okmányának 22.4. pontja alatt részletesen bemutattuk. E helyütt utalunk arra, hogy 
a Társaság Közgyűlése a 11/2011. (04.09.) sz. közgyűlési határozattal felhatalmazta az 
Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a 
Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által 
történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a 
legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2012. szeptember 9-ig terjedő 
határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények 
maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis ez alapján a Társaság legfeljebb összesen 
3.705.320 darab részvényt vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a 
megszerzett saját részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) 
közötti ártartományban értékesítse. 

A fenti közgyűlési határozat és az Igazgatóság e tárgykörben hozott 4/2011. számú határozata 
alapján a Társaság szerződéseket kötött tulajdonosaival, részvényesenként meghatározott 
mennyiségre vonatkozó vételi jog (opció) alapításáról.  

Az opciós szerződés segítségével megszerzendő saját részvények a szabályozott piaci bevezetést 
követően eladásra lesznek felkínálva, a Társaság célja, hogy az 5 forinton megszerzett saját 
részvényeit a 4/2011. sz. igazgatósági határozat szerint 30-40 Ft közötti ársávban értékesítse, és 
ezzel tőkeforrást teremtsen a Társaság számára. 
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8. A BEVEZETÉS KÖLTSÉGE 

A Kibocsátó cégfilozófiájának megfelelően törekedik arra, hogy teljes költséghatékonysággal, a 
lehető legnagyobb takarékossággal működjön. Ennek köszönhetően a Bevezetés várható összes 
költsége maximum 5 millió Ft + ÁFA, amelyet teljes egészében a Társaság fizet. A Kibocsátó 
törekszik arra, hogy ezt az összeget a lehetőségekhez képest minimalizálni lehessen. 
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9. FELHÍGÍTÁS 

Tekintettel arra, hogy a Bevezetés nem jár együtt alaptőke-emeléssel vagy a Részvények 
értékesítésével, ezért a bevezetés a Társaság részvényesei befolyásának a mértékét nem 
változtatja meg. 
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10. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

Az Értékpapírjegyzékben jegyzékben szereplő információkat könyvvizsgálók külön nem 
ellenőrizték le, és arról jelentést nem készítettek. Harmadik féltől származó információ - a 
Leányvállalattól származó információkat leszámítva - az Értékpapírjegyzékbe nem került 
beépítésre. Az Értékpapírjegyzék készítése során a Leányvállalattól származó információk 
pontosan kerültek átvételre, és az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek 
az Értékpapírjegyzéket pontatlanná vagy félrevezetővé tennék.  
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11. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPL Ő KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 

A Tájékoztatóban található rövidítések jegyzékét a Tájékoztató Értékpapírjegyzékének 26. 
pontjában (A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK 
MEGHATÁROZÁSA) közöljük.  
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Mellékletek 

 

1. A FuturAqua Nyrt. alapszabálya 

2. Féléves jelentés – 2011. első félév, FuturAqua Nyrt. 

3. Könyvvizsgálói jelentés (vélemény) a FuturAqua Nyrt. első féléves gazdálkodásáról, 
kimutatásairól 
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ALAPSZABÁLY 

 

 

1. számú melléklet: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 



TÁJÉKOZTATÓ  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 138 

 
ALAPSZABÁLY 

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(Cg,. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.), alapszabályát a társaság 2011. április 

9. közgyűlésén hozott 10/2011. határozata, annak módosítását és pontosítását a társaság 2011. 

május 30-i közgyűlésének 13/2011. (05.30.) sz. közgyűlési határozata (amely alapján az 

alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásra került) az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

1. A részvénytársaságra vonatkozó általános adatok 

1.1. A társaság cégneve:  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

1.2. A társaság idegen (angol) nyelvű elnevezése:  

FuturAqua Mineral Water Production and Asset Management Public Limited 
Company 

1.3. A társaság idegen (angol) nyelvű rövidített cégneve: FuturAqua Plc. 

1.4. A társaság rövidített neve: 

FuturAqua Nyrt. 

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe  

A társaság székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em. 

A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83. 

1.6. A társaság elektronikus elérhetősége  
e-mail: info@futuraqua.hu 
weblap: www.futuraqua.hu  
 
1.7. A társaság fő tevékenysége 

1107’08 Üdítőital, ásványvíz gyártása 
 
1.8. Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR’08 nomenklatúrában):  

3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
4634’08 Ital nagykereskedelme  
4725’08 Ital-kiskereskedelem   
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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7021’08 PR, kommunikáció  
7022’08 Üzletviteli, egyéb üzleti szaktanácsadás 
7219’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
7490’08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

A társaság azon tevékenységeinek gyakorlását, amelyeket jogszabály hatósági engedélyhez köti, 
kizárólag megfelelő hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 
 
1.9. A társaság időtartama  

A társaság határozatlan időre alakult 2011. január 30-án FuturAqua Ásványvíztermelő 
és Vagyonkezelő Zártkör űen Működő Részvénytársaság néven, majd működési 
formájának megváltoztatásával 2011. április 9-től FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság néven működik.  

1.10. A társaság működési formája  

A társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) 

1.11. A társaság üzleti éve 

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a társaság első üzleti éve az alapítás 
napján, 2011. január 30-án kezdődik és 2011. december 31-ig tart. 

 
2. A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele 

2.1. A társaság alaptőkéje  

A társaság alaptőkéje 92.633.000 Ft.- azaz Kilencvenkettőmillió-
hatszázharmincháromezer forint. Az alapszabály elfogadásakor az alaptőkéből 85.533.000 
Ft, azaz Nyolcvanötmillió-ötszázharmincháromezer forint összeget a társaság 
részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátották, amelyből 2.950.000 Ft, azaz 
Kettőmillió-kilencszázötvenezer forint készpénz, a fennmaradó 82.583.000 Ft, azaz 
Nyolcvankettőmillió-ötszáznyolcvanháromezer forint pedig nem pénzbeli hozzájárulás 
(apport). A nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről készített könyvvizsgálói jelentés az 
első alapszabály melléklete. A társaság 2011. április 9-én elhatározott, zártkörű 
forgalomba hozatal útján, rábocsátással megvalósult alaptőke-emelése teljes egészében 
készpénzben történt, a 7.100.000 Ft, azaz Hétmillió-egyszázezer forint összegű, 100%-os 
kibocsátási értéken történt tőkeemelés összegének 25%-át a részvényesek a társaság 2011. 
április 18-ig a társaság rendelkezésére bocsátják. A fennmaradó összeget 2012. április 9-ig 
kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani.  

2.2. A társaság részvényei 

Az alaptőke 18.526.600 db azaz Tizennyolcmillió-ötszázhuszonhatezer-hatszáz darab, 
egyenként 5 Ft, azaz öt forint (HUF) névértékű törzsrészvényből áll. Ebből az alapításkor 
17.106.600 darab, azaz Tizenhétmillió-egyszázhatezer-hatszáz darab részvény került 
zártkörű forgalomba hozatallal kibocsátásra. A társaság 2011. április 9-én elhatározott 
zártkörű forgalomba hozatal útján, rábocsátással megvalósult alaptőke-emelése során 
1.420.000 db, azaz Egymillió-négyszázhúszezer darab részvény kerül kibocsátásra. A 
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tőkeemeléssel kibocsátott új dematerializált részvények akkor keletkeztethetők, ha a 
részvények névértékét a részvényesek teljes egészében a társaság rendelkezésre bocsátják. 
A törzsrészvények keletkeztetéséig a társaság 1.420.000 db, azaz Egymillió-
négyszázhúszezer darab ideiglenes részvényt bocsáthat ki. 

2.3. A társaság alapítói (első részvényesei): 

a) dr. Fodor István (lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 

b) Láng Balázs Gergely (lakcíme: 1066 Budapest, Lovag utca 6. 2. em. 10.) 

c) Fodorné Pintér Kornélia Zita (lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 

d) dr. Pais Ella Regina (lakcíme: 7625 Pécs, Ilona utca 17.) 

e) Tuboly Péter(lakcíme: 7629 Pécs, Kígyó utca 6..) 

f) Paskó Anna Mária (lakcíme: 7626 Pécs, Endre u. 3.) 

g) Orovica Szilárd Gergely (lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi u. 77.) 

h) ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: Cg. 
02-06-065909, székhelye: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 

i) Oberschall & Blum Consulting Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság 
(cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-779906, székhelye: 1066 Budapest, Lovag utca 6. 2. em. 
10.) 

 

2.4. A részvények előállítása  

A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra. 

2.5 A részvények átruházása 

A névre szóló részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény megszerzésére 
és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján 
kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, 
akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. 

 

3. A részvényekhez fűződő jogok 

3.1. Osztalékjog  

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény esetben a részvényesnek joga van a 
Társaságnak a Gt. 220. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a Közgyűlés által felosztani 
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve 
a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből való részesedésre 
(osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása 
arányában jogosult.  

3.2. Likvidációs hányadhoz való jog 
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A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény 
eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a 
tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre 
ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei 
névértékével arányos részére (likvidációs hányad). 

3.3. Közgyűlési részvétel joga 

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és 
indítványt tenni.  

3.4. A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga 

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek 
gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok 
legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben 
határozati javaslatot is előterjeszthetnek. 

3.5. Felvilágosítás kérésének joga 

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden 
részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a 
közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az 
Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja 
meg, ha az álláspontja szerint a Társaság jelentős gazdasági érdekét, vagy üzleti titkát 
sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az 
Igazgatóságot a Közgyűlés határozata kötelezi. A részvényes felvilágosításhoz való joga 
részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság 
engedélye alapján betekinthet. 

3.6. Szavazati jog 

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű 
névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik. 

3.7. Szakértő kirendelésének joga 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a 
társaság kifizetéseivel kapcsolatban (a Gt. 222. § (2) bekezdése alapján) független 
szakértő kirendelését kérhetik. 

3.8. Vízvételi jog 

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, 
azaz öt forint névértékű részvény után, maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, 
azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 10.000, azaz tízezer liter 
erejéig terjed részvényesenként. A vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év 
december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik 
a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.  
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4. Az alaptőke felemelése 

4.1. Az alaptőke felemelésére jogosultak köre 

Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés jogosult. Amennyiben erre a társaság Közgyűlése 
felhatalmazza, az Igazgatóság is jogosult az alaptőke felemelésére, a közgyűlési 
határozatban foglaltak szerint. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén 
az Igazgatóság jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására. 

4.2. Az alaptőke felemelésének módja 

Az alaptőke felemelése történhet: 

a) új részvények forgalomba hozatalával, ha a részvényesek a társaság által korábban 
kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben 
befizették 

b) a társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával,  

c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,  

d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. 

4.3. Az alaptőke-emelés részletszabályai 

A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság - új részvények 
forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az 
alaptőke felemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetőt jelöl 
ki, akinek a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása 
érdekében kívánatos. Amennyiben a Közgyűlés (felhatalmazás esetén az Igazgatóság) az 
alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, 
egyértelműen meg kell határozni a tőkeemeléssel érintett befektetőt, az általa átvehető 
részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát megteheti. Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektető Társaság által közzétett határidőben 
a Gt. 255.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal teheti meg. Az alaptőke-emelést 
elhatározó testület (a Közgyűlés, illetve felhatalmazás alapján az Igazgatóság) a fenti 
határidő lejártának napjával köteles az Alapszabály módosítására. 

4.4. Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során 

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül 
sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek 
szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. Az Igazgatóság 
a társaság honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó 
elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények 
névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 
tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról. A részvények átvételére vonatkozó 
elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog 
gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 
napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni 
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kívánt részvénymennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot tegyen.  

4.5 Az elsőbbségi jog kizárása 
A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – dönthet arról, hogy a 
jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. Ilyen esetben az Igazgatóságnak be kell 
mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények 
tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét.  

4.6. Az alaptőke-emelés meghiúsulása 

Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha 

a) az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során 
valamennyi részvényt, vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a 
részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a 
részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja; 

b) az új részvények forgalomba hozatala során a közgyűlési, vagy igazgatósági 
határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve 
legkisebb összegnek megfelelő névértékű, vagy kibocsátási értékű részvények 
átvételére nem vállaltak kötelezettséget. 

4.7. Az alaptőke leszállítása 

A társaság az alaptőkéjét leszállíthatja, törvényben meghatározott esetekben az alaptőke-
leszállítás kötelező. A társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság 
tulajdonosként rendelkezik saját részvénnyel, elsősorban a társaság saját részvényeinek 
bevonásával köteles végrehajtani. 

 

5. A részvénykönyv 

5.1 A részvénykönyv vezetése 
A társaság Igazgatósága a részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról 
(ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosát és meghatalmazottját is) részvénykönyvet 
vezet. A részvénykönyv vezetése számítógépes nyilvántartással történik. 

5.2. A részvénykönyv tartalma 

A részvénykönyv az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a részvényes - jogi személy részvényes a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi 
meghatalmazott nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), 

b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek 
darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), ideiglenes részvény estén a már 
befizetett tőkerész mértékét, 

c) ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, a közös képviselő nevét és 
fentieknek megfelelő adatait. 

5.3. A részvények átruházásának hatálya 
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A részvények és ideiglenes részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor 
hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. Nem gyakorolhatja a 
társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon tulajdonosa, akinek a neve a 
részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvénynek és ezen 
Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást 
sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, 
amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg. 

5.4. Bejegyzés a részvénykönyvbe 

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-
számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes 
eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét 
(cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények 
mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a 
részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell 
teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv 
vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes 
tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az 
értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. 

5.5. A részvénykönyvi bejegyzés mellőzése a részvényes kérésére 

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a 
részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá e 
bekezdés b) pontja esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a 
részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. Nem jegyezhető be a 
részvénykönyvbe 

a) az, aki így rendelkezett; 

b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására 
vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. 

5.6. Másolat igénylése a részvénykönyvből 

A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének 
rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amely igényt az Igazgatóság 
8 napon belül köteles teljesíteni. 

5.7. Értesítések a részvénykönyvi adatok alapján 

Amennyiben a társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő 
értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett 
részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem 
vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a 
részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér, vagy ha a részvényes címének 
megváltozását kellő időben nem közli a társasággal. 

5.8. A részvényesek jogai, kötelezettségei 
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A részvényest a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően megilleti a Közgyűlésen 
való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és 
indítványtétel, továbbá a Közgyűlésen a határozathozatal során a szavazás joga. A 
részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség 
terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-
ának szabályai szerint megtéríteni. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság 
jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől. 

 

6. A Közgyűlés 

6.1. A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve  

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a 
kérdések, amelyeket a Gt. 231. § (2), illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály 
meghatároz. Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem 
rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása; 

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; 

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének 
elhatározása; 

d) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a 
könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény 
felhasználásáról; 

f) döntés osztalékelőleg fizetéséről; 

g) a társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését követően a 
társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása; 

h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 
részvényfajták, osztályok átalakítása; 

i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály 6.2 pontja 
(Értékhatártól függő ügyek) a Közgyűlés hatáskörébe sorol; 

j) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról; 

k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 

l) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 

m) döntés a társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó 
részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről; 

n) döntés a saját részvény megszerzéséről; 

o) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; 
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p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések 
megtételéről; 

q) döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra 
vonatkozó felhatalmazásáról; 

r) döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok valamint a vezető állású 
munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, 
keretéről 

s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

6.2. Értékhatártól függő ügyek 

Azokban az alábbi ügyekben, amelyek értéküknél fogva jelentősek, és a társaság vagyoni 
helyzetét alapjaiban határozzák meg, a Közgyűlés támogató döntésére van szükség. Az 
egyes szerződések (kötelezettségvállalások) értékét fajtánként egy üzleti éven belül össze 
kell adni, s csak azok tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe, amelyek az egyes 
értékhatárokat önmagukban, vagy összeszámítással meghaladják. A Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik: 

a) olyan jogügylet megkötése, amely által a társaság az alaptőkéjének 50 %-át 
meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási 
kötelezettséget; 

b) a hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a társaság 
hitelállománya meghaladja a társaság alaptőkéjének 100 %-át; 

c) bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke 
meghaladja a társaság alaptőkéjének 50 %-át; 

d) új gazdasági társaság alapítása, vagy már működő gazdasági társaságban 
érdekeltség megszerzéséről szóló döntés meghozatala, ha a kötelezettségvállalás 
mértéke a részvénytársaság alaptőkéjének 50 %-át meghaladja. 

6.3. Rendes és rendkívüli közgyűlés 

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatóság által meghatározott 
időpontban és napirenddel éves rendes Közgyűlést tart. Ha a társaság működése 
szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hívhat össze. 

6.4. A Közgyűlés összehívása  

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az 
Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A 
Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján 
(www.futuraqua.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság 
honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli 
törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és 
felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
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összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő 
részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. 

6.5 Közgyűlés összehívása a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat miatt 

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi 
állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a 
befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a 
közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni. Ebben 
az esetben a 6.4. pontban meghatározott 21 napos határidő 15 napra rövidül.  

6.6. A Rendkívüli Közgyűlés esetei:  

Köteles az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha: 

a) azt az előző Közgyűlés elrendelte, 

b) a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza, 

c) az alaptőke legalább 1 %-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél 
megjelölésével az Igazgatóságtól írásban kérik, 

d) a Cégbíróság erre kötelező határozatot bocsát ki, 

e) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, 

f) új könyvvizsgáló megválasztására kell sort keríteni, 

g) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos 
részvényesi állásfoglalás miatt szükséges, vagy az eredményes nyilvános vételi 
ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi; 

h) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, ha az a fizetéseit megszüntette, illetve 
vagyona a tartozásokat nem fedezi, 

i) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 
csökkent, 

j) a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá 
csökkent, 

k) olyan eset áll elő, amikor a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 

6.7. Közgyűlés összehívása a Cégbíróság által 

Az Alapszabályban meghatározott szavazati aránnyal rendelkező indítványtevő 
részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés 
összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt a részvényesek kérték, 
de az Igazgatóság 30 napon belül nem hívta össze. 

6.8. A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére  

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok 
megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a 
Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó 
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kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 
1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszthetnek.  

6.9. A Közgyűlés lefolytatása 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 
megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés 
elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, a 
Felügyelőbizottság, vagy az Igazgatóság tagjai közül az adott Közgyűlésre. A Közgyűlés 
elnöke: 

e) a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem 
áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről, 

f) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó 
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére, 

g) vezeti a tanácskozást a napirend alapján, 

h) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a 
Közgyűlés határozatát. 

6.10. Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen 

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - 
lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza.  Minden 5.- (öt) forint névértékű 
részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha 
az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait 
gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. 
A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, 
a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a 
részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog 
gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés 
napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos 
Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi 
igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető 
az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás 
egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek 
vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy 
képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított 
tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést 
követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus 
aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A Közgyűlésen való részvétel és 
szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvényes, illetve részvényesi 
meghatalmazott neve a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a 
részvénykönyvbe bejegyezésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-
számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvénykönyv lezárása 
nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a 
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részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját 
megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, 
hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 
Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban 
meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. 
A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. 

6.11. Szavazás és határozathozatal a Közgyűlésen 

A Közgyűlésen a határozathozatal a részvényesek által leadott szavazatok alapján 
történik. A Közgyűlés a törvény és az Alapszabály által meghatározott alábbi esetekben a 
leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz: 

g) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 

h) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; 

i) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 

j) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 
részvényfajták, osztályok átalakítása; 

k) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; 

l) alaptőke leszállításával kapcsolatosan.  

Minden egyéb ügyben a Közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével határoz. 

6.12. A szavazás módja 

Ha a társaság közgyűlése másképp nem rendelkezik, a szavazás nyíltan (kézfelemeléssel) 
ésszavazólapok felmutatásával, vagy leadásával történik. A Közgyűlésen történő 
szavazás módjáról az Igazgatóság dönt. Amennyiben a szavazás szavazólap leadásával, 
vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazólapot 
kap. A szavazólap tartalmazza részvényes részvényeinek darabszámát az ezek alapján 
gyakorolható szavazati jog mértékét. A szavazólapon szerepel a társaság cégneve, a 
részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az „igen”, „nem” illetve 
„tartózkodás” egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás 
szavazólappal történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazólappal leadott szavazat 
érvénytelennek minősül. A „tartózkodás” leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat 
megszavazása tekintetében csak az „igen” szavazatok vehetők figyelembe. Az alaptőke 
legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos 
szavazást kell elrendelni. 

6.13. Szavazatszámlálás 

A szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés 
szavazatszámlálókat választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az 
elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel. Szavazás során az összes módosító és az 
eredeti határozati javaslatot szavazásra kell bocsátani. A Közgyűlés elsőként a módosító 
javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell 
szavazásra bocsátani. 
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6.14 . Döntéshozatal olyan kérdésben, ami nincs napirenden 

A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha 
valamennyi részvényes jelen van, és a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag 
hozzájárulnak. 

6.15. Meghatalmazás a Közgyűlésre 

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek 
hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett 
Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a 
Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint a 
könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor 
hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott 
napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az 
Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására 
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett 
részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes 
értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, 
de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem 
lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő 
szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. 

6.16. Megismételt közgyűlés határozatképtelenség esetén 

Ha a Közgyűlés nem határozatképes és változatlan napirenddel megismételt közgyűlés 
összehívására kerül sor, legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés 
összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A határozatképtelenség miatt 
összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  

6.17. A Közgyűlés felfüggesztése 

A szavazatok egyszerű többségével meghozott Közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy 
alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A 
Közgyűlés felfüggesztése esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlési 
tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A 
Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. 

6.18. Jelenléti ív  

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell 
tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), 
részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, a szavazatok által 
képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt, valamint a Közgyűlés időtartama 
alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.  

6.19. Jegyzőkönyv a Közgyűlésről  
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A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a 
Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlevő részvényes 
hitelesíti. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti 
ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani. 
Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti 
az Igazgatóságtól. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: 

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét 

b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét 

c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének 
és a szavazatszámlálóknak a nevét, 

d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a 
határozathozatal módját 

e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a 
szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-
részesedésre vonatkozó információt, 

f) a részvényes, az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagjának tiltakozását 
valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja, 

g) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is. 

6.20. Tanácskozási joggal részt vevő személyek a Közgyűlésen 

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló a Közgyűlésen 
tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendi 
kérdéshez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha valamely részvényes azt kéri. 

 
7. Az Igazgatóság 

7.1. A társaság ügyvezetése, feladata 

A társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A 
társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, 
vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság 
jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, 
hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja. 

7.2. Az Igazgatóság megválasztása 

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjai vezető 
tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatóság tagjai megbízatásukat a Ptk. megbízásra 
vonatkozó szabályai szerint látják el. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása maximum öt 
éves határozott, vagy határozatlan időtartamra szól. 

7.3. Az Igazgatóság elnöke 

Az Igazgatóság elnökének megválasztása az Igazgatóság saját hatáskörébe tartozik, ennek 
részletszabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. 
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7.4. Az Igazgatóság működése 

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak 
egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott 
Ügyrendben kell rendelkezni. 

7.5. Az első Igazgatóság tagjai 2011. január 30. napjától határozatlan ideig: 

1. dr. Fodor István (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella 
Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 

2. Láng Balázs Gergely (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss Ágnes 
Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.) 

3. dr. Pais Ella Regina (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, 
lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 

 

8. A Felügyelőbizottság és az Audit bizottság 

8.1. A Felügyelőbizottság, a bizottság létszáma 

A társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai a 2006. évi IV. törvény 310. § 
alapján (figyelemmel a 309. § 2-4 bekezdésére) függetlenek, a részvénytársasággal a 
felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A 
Felügyelőbizottság három tagból áll. 

8.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása, ideje 

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól. 

8.3. A Felügyelőbizottság elnöke 

A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Ennek részletszabályait a 
Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.  

8.5. A Felügyelőbizottság működése 

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az 
Igazgatóság tagjaitól, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, amelyet nyolc napon belül, írásban kell teljesíteni. A Felügyelőbizottság a társaság 
könyveit és iratait- ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. A 
Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Közgyűlés hagy jóvá. 

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai 
Az első Felügyel Bizottság tagjai 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig: 

1. dr. Zsirmon Ilona  (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 
7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 

2. Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos 
Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 

3. Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 
7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 
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8.7. A Felügyelőbizottság feladatai a következők: 
a) a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló 
és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a 
Közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és – a szabályozott piacra történő bevezetést 
követően - a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a 
Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a Közgyűlés elé; 
b) a Társaság ügyvezetésének felügyelete; 
c) a törvényben írt egyéb feladatok ellátása. 
d) a Közgyűlés összehívásának kezdeményezése az Igazgatóságnál abban az esetben, ha 
törvénybe, az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a 
Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal. 

8.8. Az Audit bizottság 
A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az 
Felügyelőbizottság tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ. 

8.9. Az Audit bizottság tagjai 

Az Audit Bizottság tagjai 2011. április 9.. napjától 2016. április 9. napjáig: 

1. dr. Zsirmon Ilona  (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, 
lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 

2. Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos 
Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 

3. Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth 
Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 

8.10. Az Audit bizottság feladatai 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; 

b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 

c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; 

d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások 
érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel 
kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára 
javaslattétel intézkedésekre; 

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 
intézkedések megtételére;  

f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 

ellenőrzése érdekében. 

 

9. A könyvvizsgáló 
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9.1. A társaság könyvvizsgálójának feladatai: 

a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; 

b) a Közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági 
előterjesztésről 

jelentés készítése; 

c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. 

9.2. A könyvvizsgáló megbízatása 

A könyvvizsgáló megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól. 

9.2. A társaság első könyvvizsgálója  
A társaság első könyvvizsgálója 2011. április 9. napjától 2012. április 9. napjáig: 
Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11.. 
cégjegyzékszám: 02-09-064598, kamarai nyilvántartási szám: 000376), személyében 
eljáró könyvvizsgáló Várady Zoltán (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., könyvvizsgálói 
igazolvány száma 001658). 

 

10. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése 

10.1. A részvénytársaság képviselete 

A részvénytársaság képviseletére az Igazgatóság tagjai önállóan jogosultak.  

10.2 A társaság cégjegyzése 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személyek az iratokat a 
gazdasági társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett 
- a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el, önállóan.  

 
11. A nyereség felosztásának szabályai 

11.1. Az osztalék alapjául szolgáló beszámoló  

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves 
beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály 
határozza meg. Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az 
esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki 
az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. 

11.2. Döntés az osztalék mértékéről 

Amennyiben a számviteli törvény szerint készített beszámoló alapján lehetőség van rá, a 
Közgyűlés dönthet osztalék fizetéséről. Az osztalékalap összegéről szintén a Közgyűlés 
dönt. Az osztalékalapot a részvények névértékének arányában kell felosztani. 

11.3. Osztalék visszakövetelése 
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A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. 
Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló 
alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, 
feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a 
részvényessel szemben. 

11.4. Saját részvények osztaléka 

A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a 
saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, 
valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (Közgyűlési, igazgatósági) 
határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és 
az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. 

11.5. Az osztalék meghatározása, közzététele, felvétele 

Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés határozza meg. Az osztalékfizetés 
kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja 
között legalább 20 munkanapnak kell lennie. A szabályozott piacra történő bevezetést 
követően a társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal nyilvánosságra hozni 
az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét 
megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított 60 
napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a 
társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. 

 

12. A társaság megszűnése 

12.1. A Társaság megszűnik a jogszabály által meghatározott  esetekben, így különösen, ha: 

a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 

b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul; 

c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli; 

d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

13. Vegyes és záró rendelkezések 
 
13.1. Hirdetmények 

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság 
hirdetményeit – a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-
a alapján - saját internetes honlapján (www.futuraqua.hu), a szabályozott piacra történő 
bevezetést követően pedig a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján, és a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott honlapon teszi közzé. Bármely 
közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, 
amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja - ez esetben a társaság hirdetményit a 
Cégközlöny című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a társaság hivatalos 
lapjának. 
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2. számú melléklet – Könyvvizsgálói jelentés 
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3. számú melléklet: Szakértői vélemény 
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MUSITZ  LÁSZLÓ 
 

TERVEZŐI,  SZAKÉRTŐI ÉS VÁLLALKOZÁSI IRODÁJA 
 
  8100 Várpalota, Felsőinkám u.5. fsz.3.                         8649 Balatonberény, Bartók B.u.4. 
   Tel.:88-371-986                                                             Tel./Fax: 85- 577-011 

Tel / Fax: 88-372-759                                                                    85- 577-012 
 E -mail: musitz.laszlo@chello.hu                                   E-mail: musitz@t-online.hu 

OLUP AQUA Ásványvíztermel ő Kft.  

Dr. Fodor István ügyvezet ő úrnak  

 7623 Pécs, Ungvár u. 22. 

  

Tisztelt Uram ! 

 Irodánk elkészítette az Alap 214-215 hrsz-ú  ingatlanon lévő kutak és kitermelhető 

ásványvízkészlet   (együtt: ásványvízbázis) egyszerűsített értékelését. A  mélyfúrású 

kutak használati joga, mint vagyoni értékű jog és a bizonyított ásványvízkészlet  

megítélésünk szerint a következő értékkel bír: 

1.     Az elemzett tételek:  

-                              Alap B-37 kksz. kút kúthasználati jogának értékelése , e vagyoni 

értékű jog valós értékének megállapítása, tekintettel a kútgépészetre, a jóváhagyás alatt 

lévő ásványvíz védőidomra, figyelemmel a vízjogi üzemeltetési engedélyben 

meghatározott kitermelhető ásványvízvagyonra. A kút az OGYFI által kiadott, és az 

Európai Unióban hivatalosan elismert ásványvíz-törzskönyvvel rende lkezik.  

-  Alap B-38 kksz. kút kúthasználati jogának értékelése , e vagyoni értékű 

jog valós értékének megállapítása, tekintettel a kútgépészetre, a jóváhagyás alatt lévő 

ásványvíz védőidomra, figyelemmel a a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott 

kitermelhető ásványvízvagyonra. A kút az OGYFI által kiadott, és az Európai Unióban 

hivatalosan elismert ásványvíz-törzskönyvvel rendel kezik.  

2.     B-37 kksz.  kút:  

A kút műszaki, hidrogeológiai, vízminőségi  hivatalos  adatait a VITUKI Kht. 

344/2008. számú vízföldtani naplója tartalmazza.  
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A kút vízadóképessége: 340 l/p, 490 m3/nap. 

Kivitelezés éve: 2008. 

 3.     B-38 kksz. kút:  

A kút adatait a VITUKI Kht. 267/2009.számú vízföldtani naplója rögzíti.  

A kút vízadóképessége: 80 l/p, 115 m3/nap.  

Kivitelezés éve: 1999.  

4.     Kútérték-számítás, a vagyoni érték ű jog valós értékének megállapítása:  

4.1.                         B-37 kút:  

Mélysége: 82 m 

Kiindulópont a vagyoni értékű jog megállapításához: a kútszerkezet értéke. Ez az 

értékcsökkenést figyelembe véve : 82 m * 52.000.- Ft/m = 4.264.000.- Ft. 

Mivel a kút tulajdonjoga az ingatlan tulajdonjogától nem válik el, így csak a 

kúthasználati jog, mint vagyoni értékű jog megállapítása lehetséges. A kúthasználat 

értékének kiszámításánál a vagyoni értékű jog egyévi értéke a kiindulási pont. Ez 

egyenlő a vagyoni értékű joggal terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi 

értékének egyhuszad részével. Mivel a várható kúthasználat ideje tíz év, így a 

vagyoni értékű jogra a kútszerkezet vonatkozásában 4.264.000 Ft/20*10= 2.132.000 

Ft érték adódik.  

Kútfejakna: MSZ 22 116 szerint, még nem került kialakításra 

A kúthasználati jog az alábbi kútgépészeti eszközök használatát is 

magában foglalja:  

-                              Grundfos SP búvárszivattyú a kút üzemi 

vízhozamának megfelelő teljesítménnyel, 

-                              Termelőcső 

-                              MSZ 22 116 szerinti kútfejszerelvény-rendszer 
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- CU 301 kútszivattyú-vezérlő és védő automatika, 

kábelezéssel  

Mivel a kútgépészet avulásánál 10 éves időtartamot lehet figyelembe venni, így a 

kútgépészet használati értéke  megegyezik a bekerülési értékkel, ez jelenleg: 

1.100.000 Ft 

B-37 Kúthasználati jog összesített értéke (kútszerkezet és kútgépészet 

használati joga): 3.232.000.- Ft  

4.2.                         B-38 kút:  

Mélysége: 45 m 

Kiindulópont a vagyoni értékű jog megállapításához a kútszerkezet  

értéke. Ez az értékcsökkenést figyelembe véve: 45 m* 41.000.- Ft/m= 

1.845.000.- Ft 

A kútgépészet az alábbi eszközöket tartalmazza: 

 - Grundfos SQE búvárszivattyú a kút üzemi vízhozamának 

megfelelő teljesítménnyel 

-  Termelőcső 

- MSz 22 116 szerinti kútfejszerelvény 

- CU 300 kútszivattyú-vezérlő és védő automatika, kábelezéssel 

Mivel a kútgépészet avulásánál 10 éves időtartamot lehet figyelembe venni, így 

kútgépészet használati értéke megegyezik a bekerülési értékkel, ez jelenleg: 

1.020.000 Ft 

Hasonlóan a B-37 es kút használati jogának érték-megállapításához itt is 

elmondható, hogy e kút tulajdonjoga az ingatlan tulajdonjogától szintén nem válik el, 

így csak a használati jog, mint vagyoni értékű jog megállapítása lehetséges. A 

használat értékének kiszámításánál a vagyoni értékű jog egyévi értéke a kiindulási 

pont. Ez egyenlő a vagyoni értékű joggal terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - 

forgalmi értékének egyhuszad részével. Mivel a várható kúthasználat ideje tíz év, így 
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a vagyoni értékű jogra a kútszerkezet vonatkozásában 1.845.000 Ft/20*10= 922.500 

Ft érték adódik.  

Kútfejakna: MSZ 22 116 szerint még nem került kialakításra. 

B38 Kúthasználati jog összesített értéke (kútszerkezet és kútgépészet 

használati joga): 1.942.500.- Ft  

  

5.     Ásványvíz-vagyon (ásványvízkészlet) értékéne k számítása:  

5.1.                         B-37 kút vízbázisa:  

Engedélyezett kitermelhető mennyiség 300.000 liter/nap, 52.000.000 

liter/év 

E kontingens kitermelését lehetővé tevő hatósági engedély (Vízjogi 

üzemeltetési engedély) száma: KDT KTVF 73430/10.  

A jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt 3 éves felfutási időszak 

(a termelés maximalizálása 2013-ra várható) után a vízbázis legalább 10 évig 

szolgálja majd a palackozó üzemet. 

Üzemeltetési terv szerint palackozandó vízmennyiség: minimum 50 

m3/nap, 200 üzemnap/ év-vel számítva 10.000 m3/év.  

A víz palackozásának önköltségéből  a vízkezelési technológiára kerülő  

víz fajlagos  értéke: minimum 0,5 Ft/l ( a vízkezelés és  palackozás tételes  

költségbecslésének elkészítése nem volt tárgya a megbízásnak, mivel 

ezek az egységek még nem léteznek). 

A 10.000 m3/év palackozandó víz értéke:  10.000.000 l*0,5 Ft/l= 

5.000.000.- Ft 

A vízbázis teljes felújítása a működés felfuttatása után ~ 10 évvel lesz 

esedékes.  
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A 10 éves első élettartam-ciklust figyelembe véve az ásványvíz-készlet 

értéke: 10 év *  5 .000.000.- Ft = 50.000.000.- Ft. 

 5.2.                         B-38 kút vízbázisa:  

Engedélyezett kitermelhető mennyiség: 1.500.000 liter/év. 

E kontinges kitermelését lehetővé tevő hatósági engedély (Vízjogi 

üzemeltetési engedély) száma: KDT KTVF 73430/10. 

Üzemeltetési terv szerint palackozandó vízmennyiség:  1500 m3/év.  

A víz fajlagos értéke (mint 5.1.): 0,5 Ft/l. 

Az 1500 m3/év palackozandó ásványvíz vizének értéke: 1.500.000.- l * 0,5 

Ft/l= 750.000.- Ft. 

A vízbázis teljes felújítása a palackozás  felfuttatása után ~ 10 évvel lesz 

esedékes.  

A 10 éves első élettartam-ciklust figyelembe véve  az ásványvíz-készlet 

értéke:  10 év * 0,75 M Ft= 7.500.000.- Ft. 

6.     Az ásványvíz-bázis (kutak használati joga+ két önálló ásványvízkészlet) 

becsült  értéke fentiek (4. és 5.) szerint: 62.674.500.- Ft, azaz Hatvankettőmillió-

hatszázhetvennégyezer-ötszáz 00/100 forint.  

Várpalota, 2010. december 30.  

 

                                               Tisztelettel:     Musitz László 

                                                               vízgazd.szakértő  
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Féléves Jelentés 

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 
Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) -a továbbiakban „Társaság”-, a 2001. 
évi CXX. törvény (Tpt.) 54.§ (9) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az 
alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit és a nyilvánosságot 2011-es üzleti évének első 
feléről.  

 

Az üzleti időszak 

A féléves jelentés időszaka: 2011. január 30-2011. június 30. A társaság 2011. január 30. 
megalakításával egy időben megkezdte működését. A működés a kezdeti adminisztratív 
teendőkön túl az apport útján megszerzett ingatlanokon a két törzskönyvezett ásványvízkúthoz 
kapcsolódó beruházás előkészületeit ölelte fel, továbbá a vízkészlet hasznosítására vonatkozó 
előkészületek megtételét.  

 

Az Olup Aqua Kft. megszerzése 

A Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2011. március 2-án kelt Cg. 02-09-073755 02-09-
073755 számú végzésében bejegyezte a cégjegyzékbe a FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Zrt. 100%-os tulajdonszerzését az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft.-ben. Ezzel a 
leglényegesebb apportált tulajdonelen, a vízbázisra vonatkozó engedélyekkel rendelkező Olup 
Aqua Kft. a Társaság tulajdonába került.  

 

Alap – ásványvízkutak, ingatlanok 

Az Alap 214 Hrsz. ingatlanon, amelyen a Társaság ásványvízkútjai is találhatók, jelenleg egy 
romos épület található (az ingatlanokat a Társaság kizárólagos, 100%-os tulajdonában álló Olup 
Aqua Kft. használja haszonbérleti szerződés alapján). A bontáshoz szükséges hatósági 
engedélyek beszerzésre kerültek, az ingatlanon az áram egy külső oszlopra kivezetésre került, 
amellyel egy időben teljesítménynövelésre is sor került (első körben 16 A-ra). A tervek szerint itt 
hamarosan megkezdődik a bontás.  

Az Alap 215 Hrsz. ingatlanon az iroda és egyéb épületek találhatók. Döntés született a belső 
helyiségek felújításáról, ez azonban csak a II. félévben kezdődik meg. Az épület közel 50 
négyzetméteres bővítésének tervét jóváhagyta a Sárbogárdi építési hatóság, így az építési munkák 
bármikor megkezdhetők. Az itt található 75+20 négyzetméteres, jó állapotú, fűtéssel rendelkező 
helyiségben helyeztük el a Társaság csomagológépét, amelynek felújítása megtörtént, hamarosan 
üzembe állhat a gép.  

 

Beruházási területté válhat az Alap 0355/1 Helyrajzi számú szántó, amelyet ebben az 
esetben megszerezhet a FuturAqua Nyrt.  
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A Társaság két, kizárólagos tulajdonában álló ingatlanát csak az Alap-cecei vízfolyás választja el 
az Alap külterület 0355/1 Hrsz. számú, jelenleg szántó művelési ágban hasznosított területéttől. A 
FuturAqua ezen a területen szeretné megvalósítani azt az üzemet, amely korszerű, alternatív 
technológiával tudja becsomagfolni, palackozni a Társaság kezelésében lévő, az Olup Aqua Kft. 
üzemeltetési engedélyével hasznosítandó 50.000.000 liter/év nagyságú ásványvízvagyont. A 
Társaság előszerződést kötött a terület két magánszemély tulajdonosával az ingatlan 
megszerzésére. A szerződés értelmében a terület a művelési ágból történő kivonása után (ez a 
feltétel teljesülése szükséges a szerződés megkötéséhez) adásvétel jogcímén kerül a FuturAqua 
Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. tulajdonába azzal, hogy a művelési ágból történő 
kivonás költségeit a jelenlegi tulajdonosok viselik majd. Az előszerződés értelmében a felek (két 
magánszemély eladó és a Társaság, mint vevő) 4.500.000.- Ft (Négymillió-ötszázezer forint) 
vételárért kötnek egymással adásvételi szerződést. Az szerződéssel érintett ingatlan 12.044 m2 
térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. A terület belterületbe vonása és gazdasági célú 
beépítésének megteremtése a községi terepülés-rendezési terv módosításával folyamatban van, 
erre vonatkozóan Alap község Önkormányzata 2010-ben határozatot hozott, amelyet 2011. május 
31-én tartott ülésén megerősített. A településrendezési terv módosításának költségeit az Olup 
Aqua Kft. vállalta, a várható költség 300.000 (Háromszázezer) Ft+ÁFA, a terv készítője a VÁTI 
Nonprofit Kft. 

 

A Társaság előkészíti a részvényesek vízvételi jogának gyakorlását 

A FuturAqua Nyrt részvényeihez kapcsolódó ún. Vízvételi jogról a Társaság Igazgatósága 
határozatot hozott. A 3/2011. (VI. 29.) számú határozat a részvényesek vízvételi jogának 
gyakorlásáról. Ennek értelmében tehát a FuturAqua minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvénye 
után a részvényesek gazdasági évenként egy liter prémium minőségű ásványvizet vehetnek át.  

- A társaság Alapszabályának 3.8 pontja értelmében amennyiben a társaság valamely 
vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság 
részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény 
után, maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni 
önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 10.000, azaz tízezer liter erejéig terjed 
részvényesenként. A vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig 
terjedő időszakában van lehetőség.  

- Az éves rendes Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek 
élhetnek e jogukkal, az adott gazdasági év végével bezárólag. 

- Az a részvényes, aki a vízvételi jogával élni kíván, az éves rendes Közgyűlést követő 30 
napon belül írásban bejelentheti igényét a Társaság felé írásban, a Társaság központjába (7623 
Pécs, Ungvár u. 22. III. em.) küldött levében. Amennyiben a Társaság több vízbázisára vonatkozó 
jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, Tisztelt Részvényeseink választhatnak, 
hogy melyik vízbázisból szeretnék ásványvizet vételezni. 

- Azon részvényeseink, akik a WaterSharing program keretében jótékonysági célra 
kívánják felhasználni vízvételi jogukat (kvótájukat), a fentiek szerint járjanak el azzal a kitétellel, 
hogy az Igazgatósághoz történő bejelentésükben erre a tényre feltétlenül utaljanak! 
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- 2011-es évben a Vízvételi jog 1 Ft/liter áron kerül rögzítésre szénsavmentes természetes 
ásványvíz esetén, illetve 1,5 Ft/liter szénsavval dúsított ásványvíz esetén. Az előrejelzések 
alapján várhatóan a 2012-es gazdasági évben is ez az ár lesz irányadó.  

- A 2011-es gazdasági évben az Alap B-37 és B-38-as kutakból van lehetőség a vízvételi 
jog gyakorlására. A vizet a Társaság HU7011 Alap, Dózsa György út 81-83. számú fióktelepéről 
lehet elszállítani az előre egyeztetett időpontban 

- A részvényes bejelentése után a Társaság képviselője időpontot egyeztet a részvényessel a 
víz elszállításának feltételeiről. 

- A 2011-es gazdasági évben 19 literes ballonos csomagolást és zacskós csomagolást 
tudunk biztosítani részvényeseinknek, amelynek áráról az Igazgatóság ad felvilágosítást a 
vízvételi jog gyakorlásának bejelentését követően. 

- Az Alapszabályban meghatározott és részvényesenként 10.000 részvényben (10.000 liter 
ásványvízben) meghatározott vízvételi korlátozás az Igazgatóság egyedi döntése értelmében 
megemelhető, vagyis olyan részvényesek, akik 10.000 liternél több vizet szeretnének vételezni, 
ezzel kapcsolatban kezdeményezzenek egyeztetést a Társasággal. Amennyiben nagyságrendekkel 
nagyobb mennyiségű vizet igényelnek a részvényesek, akkor a vízkvóta-kereskedelem rendszere 
nyújthat ideális megoldást az ásványvíz (ivóvíz) megszerzésére. 

Őszintén reméljük, hogy a FuturAqua részvényekhez kapcsolódó vízvételi jog sikeresen működik 
majd a gyakorlatban, és részvényeseink közvetlenül is megérezhetik a Társaság fő termékével 
kapcsolatos siker ízét.  

 

Hidrogeológiai védőidom 

A Társaság konszolidációs körbébe tartozó Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. hidrogeológiai 
védőidom-engedélyezése a végső fázisba lépett, elkészültek a földhivatali munkarészek, és július 
15-re közmeghallgatást írt ki a Közép-dunántúli Körenyezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség. A védőidom megszerzése (hatósági határozattal történő kijelölés útján) 
komoly előlépés a vízbázisunk védelmére, biztonságba helyezésére.  

 
Előszerződés megkötése saját részvények megszerzéséhez 
 
A Társaság 2011. május 29-én a 5/2011. (V. 29.) igazgatósági határozat értelmében adásvételi 
előszerződést kötött 750.000 darab saját részvény megszerzésére. Az előszerződés értelmében a 
Társaság 2012. szeptember 30-ig adásvételi szerződést fog kötni két tulajdonosával összesen 
750.000 darab részvényekre. A később megkötendő szerződésben az Eladók 750.000 darab 
egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt adnak el a Társaságnak 
darabonként 5 (Öt) forintos vételárért. Az előszerződés értelmében részvényenként 2 (Kettő ) 
forint vételárat 2011. július 31-ig fizet meg a Társaság, a fennmaradó részt pedig akkor, amikor a 
végleges szerződést az Eladókkal megköti. A fenti ügylet összhangban van a Társaság 
Közgyűlése 11/2011. (04.09.) sz. közgyűlési határozatával, amely felhatalmazta az Igazgatóságot 
saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által 
kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő 
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megvásárlásáról. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények 
maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis ez alapján a Társaság legfeljebb összesen 
3.705.320 darab részvényt vásárolhat. 

A szerződések bemutatása az egyes részvényesek által biztosított részvénymennyiség alapján: 

Sorszám Részvényes megnevezése, 
lakcíme, székhelye 
(képviselet esetén: képviselő 
neve, lakcíme) 

Részvény
-fajta 

Részvények 
száma 

Adásvételi 
előszerződéssel 
érintett 
részvények 
száma 

1. dr. Fodor István  törzs 6.771.960 500.000 db 

2. Láng Balázs Gergely  törzs 4.514.640 250.000 db 

Összesen 750.000 db részvény 

 
 
Saját részvény megszerzésére kötött opciós szerződések a társaság részvényesei és a 
FuturAqua Nyrt. között 
 
A Társaság Közgyűlése a 11/2011. (04.09.) sz. közgyűlési határozattal felhatalmazta az 
Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a 
Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által 
történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a 
legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2012. szeptember 9-ig terjedő 
határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények 
maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis ez alapján a Társaság legfeljebb összesen 
3.705.320 darab részvényt vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a 
megszerzett saját részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) 
közötti ártartományban értékesítse. 

A fenti közgyűlési határozat és az Igazgatóság e tárgykörben hozott határozata alapján 
szerződéseket kötött tulajdonosaival, részvényesenként a teljes tulajdonolt részvénymennyiség 
alábbiakban ismertetett mennyiségére.  

 

Opciós szerződés (jelenlegi részvényesekkel megkötött szerződések) 

A vételi jog alapításának időpontja:  2011. május 29. 

A vételi jogot (opciót) a Társaság az alábbi időpontig gyakorolhatja: 2012. szeptember 9-ig 

Részbeni lehívás lehetősége: A vételi jogot részletekben is lehívhatja a társaság. 

Opciós díj: nincs 
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Lehívási ár: 5 (Öt) HUF, tehát a részvények névértékére vonatkoztatva 100 %-os árfolyam. 

 

A szerződések bemutatása az egyes részvényesek által biztosított részvénymennyiség alapján: 

Sors. Részvényes megnevezése, 
lakcíme, székhelye 

(képviselet esetén: képviselő 
neve, lakcíme) 

Részvény
-fajta 

Részvények 
száma 

Opcióval 
érintett 

részvények 
száma 

1. ENVIRO-GEO Bt.  törzs 6.771.960 1.354.392 

2. Oberschall & Blum Bt.  törzs 4.514.640 902.928 

3. dr. Fodor István  törzs 3.450.000 190.000 

4. Láng Balázs Gergely  törzs 1.520.000 54.000 

5. Fodorné Pintér Kornélia Zita törzs 460.000 92.000 

5. Orovica Szilárd Gergely  törzs 60.000 12.000 

6. dr. Pais Ella Regina  törzs 200.000 40.000 

7.  Tuboly Péter törzs 60.000 12.000 

8. Paskó Anna Mária törzs 70.000 14.000 

 Összesen:   2.671.320 db 

 

 

A társaság ideiglenes részvényei alapján kibocsátásra kerülő törzsrészvényeket érintő opciós 
ügyletek: 
 
 

Opciós szerződés (jelenlegi részvényesekkel megkötött szerződések) 

A vételi jog alapításának időpontja:  2011. május 29. 

A vételi jog gyakorlására nyitva álló időkeret: 2012. április 9. - 2012. szeptember 9-ig 

Részbeni lehívás lehetősége: A vételi jogot részletekben is lehívhatja a társaság. 

Opciós díj: nincs 
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Lehívási ár: 5 (Öt) HUF, tehát a részvények névértékére vonatkoztatva 100 %-os árfolyam. 

 
 

 Név típus Részvények 
száma 

Opcióval érintett 
részvények 
darabszáma 

6. Orovica Szilárd Gergely ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

240.000 48.000 

8. dr. Pais Ella Regina ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

1.060.000 212.000 

10. Tuboly Péter ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

80.000 16.000 

11. Paskó Anna Mária ideiglenes 
részvény 
alapján 
kibocsátandó 
törzsrészvény 

40.000 8.000 

 Összesen:   284.000 db 

 

 

 
A Társaság vagyoni helyzete 
 
A Társaság vagyoni helyzete stabil, a működéshez szükséges tőkével rendelkezik a Társaság. Az 
első gazdasági évünk időszakáról eredmény-kimutatást és mérleget teszünk közzé a Féléves 
jelentés mellékleteként. 
 
A Részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének előkészítése 
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A Társaság a Nyilvános működését 2011. június 28-án bejegyzett végzés alapján kezdte meg. 
Ezzel egyidejűleg megkezdődött a részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének 
előkészítése, amely átcsúszik a 2. félévre.  
 
A jelentés időszakában történt társasági események 
 

• 2011. január 30. – a FuturAqua Zrt. alapítása 
• 2011. április 9. Rendkívüli közgyűlés, a részvények szabályozott piacra történő 

bevezetéséről szóló döntés meghozatala, döntés alaptőke-emelésről, saját részvény 
megszerzéséről, személyi kérdésekről. A közgyűlés jegyzőkönyve elolvasható a 
www.futuraqua.hu oldalon. 

• 2011. május 30. Rendkívüli közgyűlés, az alapszabály módosítása 
• 2011. június 28. a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság bejegyzi a nyilvános 

működési formát – Nyrt. lett a FuturAqua. 
 
Tulajdonosi struktúra 
 
A Társaság tulajdonosi struktúrájában nem történt változás, részvényeseink nem értesítették 
értékesítésről vagy vásárlásról a Társaságot, illetve új részvényes nem kérte bejegyzését a 
részvénykönyvbe. 
 
Pécs, 2011. augusztus 17. 
 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
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FuturAqua Nyrt. – Mérleg „A”, 2011. január 30-júniu s 30. 

 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 

KSH-szám : 23174586110711402 
7623 PÉCS UNGVÁR utca 22 3 Cégjegyzék: 02-10-060369 

 
MÉRLEG 'A' 2011. 

 
Időszak: 2011.01.30. - 2011.06.30. 
Teljesítés dátuma szerint 
=================================================================== 
Megnevezés       Tárgyév   Előző év 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
A. Befektetett eszközök      75.433 
I. Immateriális javak 
II. Tárgyi eszközök       19.000 
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni     19.000 
1214 Épület, épületrész 19000000 
III. Befektetett pénzügyi eszközök     56.433 
3. Egyéb tartós részesedés      56.433 
134 Olup Aqua Kft. üzletrész 56433000 
B. Forgóeszközök       11.239 
I. Készletek 
II. Követelések       7.611 
5. Egyéb követelések       7.611 
365 Olup Aqua Kft tagi kölcsö 7525000 
III. Értékpapírok 
IV. Pénzeszközök      3.628 
1. Pénztár, csekkek        160 
381 Pénztár 160265 
2. Bankbetétek      3.468 
384 RAIFFEISEN BANK ZRT. 3467878 
C. Aktív idöbeli elhatárolások 
Eszközök összesen       86.672 
D. Saját töke        86.672 
I. Jegyzett töke       92.633 
4111 Jegyzett tőke 92633000 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke    5.325 
4112 Jegyz.,de be nem f. tőke -5325000 
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III. Tőketartalék 
IV. Eredménytartalék 
V. Lekötött tartalék 
VI. Értékelési tartalék 
VII. Mérleg szerinti eredmény     -636 
Er.kim. mérleg sz. eredmény sora -635992 
E. Céltartalékok 
F. Kötelezettségek 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
466 Előzetesen felszámított ÁFA 85865 
G. Passzív időbeli elhatárolások 
Források összesen       86.672 
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 FuturAqua Nyrt. – Eredmény-kimutatás, 2011. január 30-június 30. 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
KSH-szám : 23174586110711402 

7623 PÉCS UNGVÁR utca 22 3 Cégjegyzék: 02-10-060369 
 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A' 2011. 
nem konszolidált, nem auditált, tájékoztató eredménykimutatás 

 
Időszak: 2011.01.30. - 2011.06.30. 
Teljesítés dátuma szerint 
=================================================================== 
Megnevezés       Tárgyév   Előző év 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 
 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 
 
III. Egyéb bevételek 
05. Anyagköltség      8 
512 Egyéb anyagköltség   8408 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke   223 
521 Posta, telefon,fax ktg.   5608 
524 Hirdetés,reklám,,prop.   80000 
527 Egyéb szolgáltatás   37150 
529 Könyvelés és könyvvizsgálat 100000 
07. Egyéb szolgáltatások értéke    294 
531 Illetékek     158000 
532 Bankköltségek    14592 
539 Különféle egyéb szolgálta  121600 
IV. Anyagjellegü ráfordítások    525 
V. Személyi jellegü ráfordítások 
VI. Értékcsökkenési leírás     112 

552 Azonnali értékcsökkenés 111684 
VII. Egyéb ráfordítások 
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye   -637 
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és   1 

973 Kapott kamat,kamatjell.be 1050 
VIII. Pénzügyi müveletek bevételei   1 
IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai 
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B. Pénzügyi müveletek eredménye (VIII-IX)   1 
C. Szokásos vállalkozási eredmény   -636 
X. Rendkívüli bevételek 
XI. Rendkívüli ráfordítások 
D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 
E. Adózás elötti eredmény (+-C+-D)   -636 
XII. Adófizetési kötelezettség 
F. Adózott eredmény (+-E-XII)    -636 
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)   -636 
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Az FuturAqua Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, az Olup Aqua Kft. 2011. június 
30. mérlegadatai a következők: 

Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. 
7623 Pécs Ungvár utca 22. Cégjegyzék: 02-09-073755 

M É R L E G 'A' 2011. 
Idöszak: 2011.01.01. - 2011.06.30. 

MÉRLEG 
 Megnevezés       Előző év  Tárgyév 
          2011. június 30. 

1000 Ft-ban  1000 Ft-ban 
A. Befektetett eszközök      63.675   63.674 
I. Immateriális javak      62.675   62.674 
Kúthasználati jog 62674500  
II. Tárgyi eszközök       1.000   1.000 
III. Befektetett pénzügyi eszközök      
B. Forgóeszközök       434   42 
I. Készletek 
II. Követelések       418   20 
5. Egyéb követelések       418   20 
III. Értékpapírok 
IV. Pénzeszközök      16   22 
1. Pénztár, csekkek        16   22 
C. Aktív idöbeli elhatárolások     
Eszközök összesen       64.109   63.716 
D. Saját töke        56.433   55.996 
I. Jegyzett töke       500   500 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke     
III. Tőketartalék 
IV. Eredménytartalék     -4.985   -5.442 
V. Lekötött tartalék  
VI. Értékelési tartalék     61.375   61.375 
VII. Mérleg szerinti eredmény     -457   -437 
E. Céltartalékok 
F. Kötelezettségek      7.676   7.720 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek    7.676   7.720 
1. Rövid lejáratú kötelezettségek       7.150 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   7.676   570 
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466 Előzetesen felszámított ÁFA 20706 
G. Passzív időbeli elhatárolások 
Források összesen       64.109   63.716 
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5. számú melléklet  - Könyvvizsgálói jelentés (vélemény) a FuturAqua Nyrt. első féléves 
gazdálkodásáról, kimutatásairól 
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