
 
TÁJÉKOZTATÁS 

a társaság saját részvényeit érintő értékesítési programról, szerződéskötésről és közbenső 
mérleg elkészítéséről 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02)  -a továbbiakban „Társaság”-, a 
alábbiakban tájékoztatja a tőkepiac szereplőit a Társaság által megszerezhető és értékesítésre 
kerülő saját részvényeiről, a részvényértékesítési programról és közbenső mérlegéről. 

1. A FuturAqua Nyrt. közgyűlése 2011. április 9-én 11/2011. számú határozatával döntött a 
saját részvények megszerzésének lehetőségéről. Ehhez kapcsolódva az alapító 
részvényesekkel a Társaság opciós szerződést kötött, amely alapján a FuturAqua Nyrt. 
jogosult megszerezni összesen 3.705.320 (Hárommillió-hétszázötezer-háromszázhúsz) darab 
törzsrészvényt 5 forintért darabonként.  A Társaság ennek a részvénymennyiségnek a 
tőkepiacon történő értékesítésével fog forráshoz jutni, a piaci árfolyam és a megszerzési ár 
különbözete ugyanis megfelelő alapot teremt számunkra fejlesztéseinkhez.  

2. A Társaság Igazgatósága 13/2011. számú határozatával döntött arról, hogy a FuturAqua Nyrt. 
2011. december 31-ig a teljes mennyiségből összesen 750.000 (Hétszázötvenezer) darab 
részvényt szerezhet meg 5 (Öt) forintos vételáron és értékesíthet tőzsdei kereskedelemben 30 
(Harminc) és 40 (Negyven) forint közötti eladási áron. Idén tehát összesen maximum 750.000 
részvény értékesítését tervezzük. A további értékesítések csak 2012-ben történnek meg -  a 
beruházások függvényében erről külön dönt a Társaság Igazgatósága. Természetesen a 
további értékesítési programról időben rendkívüli tájékoztatást teszünk közzé. 

3. A mai napon a Társaság szerződést kötött saját részvényeinek megszerzésére vonatkozó 
opciós jog értékesítéséről. A szerződéses partner magánszemély 56.000 (Ötvenhatezer) 
részvény megszerzésének jogát vásárolta meg akként, hogy bruttó 40 forintos árfolyamon 
szerzi meg a FuturAqua Nyrt. részvényeit. A szerződés alapján partnerünk a mai napon a 
Társaság folyószámlájára befizette a szerződés ellenértékét, 2.240.000 Ft, azaz 
Kettőmillió-kettőszáznegyvenezer forint összeget.  

4. Az 56.000 darab részvényre vonatkozó opciós jog eladása után a 2012. évre 694.000 
(Hatszázkilencvennégyezer) részvény értékesítésére van mód. Idén tehát ez a mennyiség 
kerülhet piacra, növelve a közkézhányadot és fokozva a Társaság likviditását. 

5. A Társaság 2011. november 30-i fordulónappal elkészítette közbenső mérlegét. A mérleg 
alapján lehetőség nyílik a saját részvények megszerzésére és ezek eladására, amelynek 
tényét rendkívüli tájékoztatás keretében tesszük közzé. A közbenső mérleget a Társaság 
szintén közzéteszi. 

6. A saját részvények értékesítésének megkezdéséig kérjük a tisztelt Befektetők és 
érdeklődők türelmét, és azt, hogy a meghatározott értékesítési ársáv (részvényenként 30-
40 Ft közötti árfolyam) ismeretében és tudatában fontolják meg befektetési döntéseiket. 

 
Pécs, 2011. november 30. 
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