
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
a Társaság tulajdonosi struktúrájáról 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02)  -a továbbiakban „Társaság” az 
alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit a Társaság tulajdonosi 
struktúrájáról. 
 
Az alaptőke nagysága 2011. november 23-án: 
Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF 
(bejegyezve: 2011. június 28-án) 
 

A Tulajdonosi struktúra bemutatása 
 

 
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 

Tulajdonosi kör 
megnevezése 

Teljes alaptőke Bevezetett sorozat1 

 Tárgyév elején 
(január 01-jén) 

Időszak végén Tárgyév elején 
(január 01-jén) 

Időszak végén 
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3 

Db %2 %3 Db %2 %
3 

Db %2 %
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Db 
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intézményi/társaság 

60,92%  11.286.600 60,92
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11286600 65,97
% 

 112866
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65,97%  11.286.
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Külföldi 
intézményi/társaság 

            

Belföldi magánszemély 39,08%  5.820.000 39,08
% 

35,3
7% 

7.240.000 34,03
% 

 582000
0 

34,03%  582000
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Külföldi magánszemély             

Munkavállalók, vezető 
tisztségviselők 

            

Saját tulajdon             

Államháztartás részét 
képező Tulajdonos 4 

            

Nemzetközi Fejlesztési 
Intézmények 5 

            

Egyéb             

Ö S S Z E S E N   17.106.600 db   18.526.600 db   17.106.
600 db 

  17.106.
600 db 

1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha 
több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 
2 Tulajdoni hányad  
3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni 
hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény 
feltüntetése mellett. 
4 Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 
5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 
 
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 



 Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 
Társasági szinten      
Leányvállalatok1      
Mindösszesen      
1 A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 
 
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra 
vonatkozóan 
 
 

Név Nemze
-tiség 1 

Tevékenység 2 Mennyiség 
(db) 

Részesedés 
(%) 3 

Szavazati jog (%) 
3,4 

Megjegyzés 5 

ENVIRO-GEO 
Bt. 

B T 6.771.960 db 39,58% 38,78% 
 

 

Oberschall & 
Blum Bt. 

B T 4.514.640 db 26,39% 25,85% 
 

 

dr. Fodor 
István 

B M 3.450.000 db 20,16% 19,75% 
 

 

Láng Balázs 
Gergely 

B M 1.520.000 db 8,88% 8,70% 
 

 

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely 
személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni. 
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több 
sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. 
Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a 
tény feltüntetése mellett. 
1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság 

(T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 
3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 
5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 
 
 
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére 
vonatkozóan7 

Név Nemze
-tiség 1 

Tevékenység 2 Mennyiség 
(db) 

Részesedés 
(%) 3 

Szavazati jog (%) 
3,4, 6  

Megjegyzés 5 7 

ENVIRO-GEO 
Bt. 

B T 6.771.960 db 36,55% 38,78% 
 

 

Oberschall & 
Blum Bt. 

B T 4.514.640 db 24,37% 25,85% 
 

 

dr. Fodor 
István 

B M 3.450.000 db 18,62% 19,75% 
 

 

Láng Balázs 
Gergely 

B M 1.520.000 db 8,20% 8,70% 
 

 

dr. Pais Ella 
Regina 

B N 1.260.000 db 6,80% 2,66% 
 

 

 
 
Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely 
személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan – meg kell adni. 
Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a 
tény feltüntetése mellett. 
1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság 

(T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 



3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 
5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 
6A táblázatban a szavazati jog mértéke eltér a részesedés mértékétől, ennek oka a Társaság által kibocsátott 
ideiglenes ré zvényekben keresendő, amelyek 0,25 szavazatra jogosítanak fel részvényenként. 
7Az összes leadható szavazat 17 461 600 (ez a 17 106 600 db törzsrészvények utáni szavazat és az 1 420 000 db 
ideiglenes részvény után leadható 355 000 szavazat összessége). Ez alapján 1%-nyi szavazat leadásához 174 616 
szavazat szükséges.  
 
 
A közkézhányad1 mértéke: 4,99% 

 
Pécs, 2011. november 24. 
 

 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

                                                 
1 Közkézhányad: Az adott értékpapír-sorozat Közkézhányada a Kérelmező/Kibocsátó által a Tőzsde rendelkezésére bocsátott információk alapján kerül meghatározásra, és 

mértékét százalékos formában két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni. A Közkézhányad megállapításánál figyelembe vehető az az értékpapír-állomány, amelyre vonatkozóan 

külföldi letéti intézmény forgalomképes igazolásokat/értékpapírokat állított ki. Adott értékpapír-sorozat Közkézhányadának meghatározásakor a Kibocsátó által megadott adatok 

alapján valamennyi Tulajdonos értékpapírjait idetartozónak kell tekinteni az alábbiak kivételével: 

• Valamennyi olyan Tulajdonos értékpapír-állománya, akinek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a közvetlenül a tulajdonában van. 

• A letétkezelők birtokában levő értékpapír-állomány azon része, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír-

állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. (Ha ilyen igazolással a Tőzsde nem rendelkezik, a letétkezelők birtokában 

lévő értékpapírok teljes mennyisége a Közkézhányadhoz tartozik). 

A fentiek szempontjából a tulajdonos értékpapír állományaként kell figyelembe venni azon értékpapír állományokat is, melyek a vonatkozó jogszabályok szerint a tulajdonos 

közvetett tulajdonába tartoznak. 


