
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÁSI IRÁNYELV 
 

 
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 nyilvánosság 
informálásában követett irányelvéről. 

Társaságunk a termelés beindításához, részvényeseink vízvételi jogának lehetővé tételéhez és 
stratégiai céljai eléréséhez számos beruházást, fejlesztést hajt végre, így a szokásosnál jóval több 
tájékoztatást fog várhatóan kiadni, mint a legtöbb tőzsdei cég. A FuturAqua Nyrt. kiemelt célja a 
mindenki számára átlátható működés szavatolása, valamint a gyors és pontos tájékoztatás 
biztosítása. Ennek érdekében Társaságunk Igazgatósága az alábbi tájékoztatási irányelveket teszi 
közzé: 

 

A Tájékoztatási irányelv célja, alapvetések 

Jelen tájékoztatási irányelvben meghatározzuk azokat az alapelveket és eljárásokat, 
amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak 
árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben 
közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. A társaság működését, értékpapírjainak 
árfolyamát befolyásoló információk esetén a piaci szereplők általános érdeke, hogy ezen 
információk a lehető leghamarabb nyilvánosságra kerüljenek, elősegítve ezzel a piac 
hatékony működését, megakadályozva a bennfentes kereskedelem esetleges bekövetkeztét. 

 

Eljárási rend a tájékoztatások kiadásához, újságírói és befektetői kérdésekre adott válaszok 
közzétételéhez 

Minden olyan újságírói vagy befektetői kérdésre, amelyet az info@futuraqua.hu címen 
intéznek a Társaság vezetői felé, 24 órán belül írásban válaszolunk. A Társaság vezetői, a 
napi munkavégzés mellett, csak ritkán tudnak azonnal válaszolni a feltett kérdésekre. 
Kérjük részvényeseinket, hogy minden esetben írásban küldjék el kérdéseiket, a telefonos 
kapcsolattartás helyett. A befektetői és újságírói kérdések megválaszolásánál 
Társaságunk minden esetben figyelemmel van a bennfentes információk átadásának 
tilalmára. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amelyre árérzékeny információt tartalmazó 
választ tudnánk csak adni, úgy hivatalos tájékoztatás keretében, a törvényes rend 
betartása mellett informáljuk a piac résztvevőit. 

 



Eljárás a tőkepiaccal kapcsolatos internetes fórumokon történő kommunikációhoz 

A tőkepiaci jelenléttel kapcsolatos internetes fórumbejegyzésekre, a fórumokon 
megfogalmazódó kérdésekre, amennyiben azok konstruktív jellegűek, szintén válaszolni 
fog a FuturAqua Nyrt. Igazgatóságunk hetente általában egyszer, összefoglalóan teszi 
közzé a felmerült kérdésekkel kapcsolatos válaszokat, figyelemmel e Tájékoztatási 
irányelv 1. és 4. pontjára. A Társaság hatékony irányítása nem teszi lehetővé a vezetőség 
számára a napi reflexiókat, de minden lényeges felvetésre válaszolni szeretnénk. Az 
összefoglaló válaszokat minden esetben a portfolio.hu fórumain keresztül juttatjuk el a 
befektetőkhöz, de nem kizárt, hogy időnként más portálok fórumbejegyzéseire is 
válaszolunk. 

 

Nyilatkozatok, interjúk rendje 

A Társaság nyilatkozati rendje értelmében a FuturAqua Nyrt. képviseletében dr. Fodor 
István igazgatósági elnök és Láng Balázs igazgatósági tag adhat interjút. 

 

A közzétételek rendje, tájékoztatásaink elérhetősége: 

A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.), a 24/2008 (VII.15.) PM rendelet a 
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről, 
valamint a Budapesti Értéktőzsde szabályai alapján tájékoztatásainkat az alábbi 
sorrendben és módon adjuk ki: 

1. A közzétételre kerülő információk a Budapesti Értéktőzsde (BÉT)  A BÉT - 
Bevezetési Szabályzatának nyilvánosságra hozatalra és közzétételre 
vonatkozó szabályai alapján - először a www.bet.hu oldalon kerülnek 
közzétételre 

2. Ezt követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett 
www.kozzetetelek.hu oldalon jelenik meg az információ 

3. A FuturAqua Nyrt-t érintő valamennyi fontos közlemény, információ 
társaságunk hivatalos közzétételi helyén, a www.futuraqua.hu oldalon 
keresztül is hozzáférhető.  

 

Megjelenés egyéb kommunikációs csatornák segítségével 

A Társaság egyik szerződéses partnere a Vízpiac Magazin tematikus vízpiaci hírportál 
(www.vizpiac.hu). A FuturAqua Nyrt. vezetősége ezért több párhuzamos interjúigény 
esetén előnyben részesítheti a víziparral, ásványvízpiaccal foglalkozó szakmai weboldalt. 
Tájékoztatási kötelezettségünknek megfelelően, figyelemmel a Tpt. §-ra a FuturAqua Nyrt. 
minden közleményét megküldi a Vízpiac magazin szerkesztőségének is. 

Társaságunk Facebook profilján is időről-időre megosztja a FuturAqua Nyrt-ről 
megjelenő írásokat, cikkeket, híreket, vízpiaci információkat. A Facebook közösségi 
portálon megosztott hírek a honlapunkon is megtalálhatóak. 

 
Pécs, 2012. február 27. 

FuturAqua Nyrt.   Igazgatósága 


