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A FuturAqua Csoport tagja lett az osztrák Almdudler üdítőitalok 
hazai forgalmazója 

 
 

Rendkívüli tájékoztatás kereskedelmi társaság többségi üzletrészének megszerzéséről  
 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) - a továbbiakban „Társaság” 
nagy örömmel tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy 2012. 
augusztus 21-én megszerezte az italkereskedelemmel foglalkozó HUMAN GOODS 
Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.) 60%-os 
üzletrészét.  
 
A HUMAN GOODS Kft. 2009. óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler 
gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével, 2011-től Magyarországon 
egyetlen, hivatalos szerződött forgalmazóként. Az értékesítést területi képviselőkkel 
támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők, jelenleg közel 3000 független értékesítési 
ponton érhető el hazánkban a termékcsalád. A HUMAN GOODS Kft. jelenleg az Almdudler 
üdítőitalok hipermarketekbe történő piacra juttatását készíti elő, így a FuturAqua Nyrt. 
termékei is könnyebben juthatnak el a hazai fogyasztókhoz. 
A FuturAqua Csoport új tagjának 2011-ben 89.644.000 forintos árbevétele származott az 
értékesítésből, üzemi tevékenységének nyeresége 4.819.000 Ft, adózott nyeresége 3.441.000 
Ft volt, likviditása, anyagi helyzete stabil. 2012-ben az időarányos árbevétel a tavalyi évhez 
képest 27%-os növekedést mutat, így a társaság ügyvezetésének terve tartható: 2012-ben - 
100 millió forintot meghaladó árbevétel mellett - várhatóan a tavalyit hasonló 
mértékben meghaladó nyeresége lesz a FuturAqua Nyrt. új érdekeltségének. A HUMAN 
GOODS Kft. eredményei a FuturAqua-Csoport beszámolóiban konszolidálásra kerülnek. 
 
Az üzletrész-adásvétellel kombinált 5 millió forintot meghaladó törzstőke-emelés 
következtében a FuturAqua Nyrt. összesen 7.200.000 Ft névértékű üzletrészt szerzett, a 
készpénzes tőkeemelésen túl a HUMAN GOODS Kft. lesz a FuturAqua prémium 
ásványvizek és ízesített vizek hazai forgalmazója. A HUMAN GOODS Kft. 400.000 liter 
FuturAqua ásványvíz és ízesített ásványvíz értékesítését vállalta 2012-re, amelyre 
cégcsoportunk kizárólagos jogot biztosított. 
 
dr. Fodor István, a FuturAqua Nyrt. elnöke: „A HUMAN GOODS Kft. üzletrészének 
megszerzésével olyan kereskedelmi pozícióra tettünk szert, ami megalapozza a FuturAqua 
Nyrt. ásványvízkincsének hazai fogyasztókhoz történő eljuttatását, ráadásul egy impozáns 
módon bővülő nyereséggel és árbevétellel rendelkező cég üzletrészét szereztük meg. A 
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Csoport új tagja szinte az összes jelentős hazai nagykereskedéssel kiváló kapcsolatokat ápol, 
nem beszélve a közvetlenül, ügynökein keresztül látogatott 900 kiskereskedelmi egységről és 
2000 gasztronómiai fogyasztóhelyről (hotelek, éttermek, kávézók). Az Almdudler egy olyan 
prémium termék, amely mellett a FuturAqua hasonlóan pozícionált vizei könnyen 
bevezethetők lesznek a magyar piacra. A HUMAN GOODS Kft. kereskedelmi csapatával 
megerősítve a FuturAqua menedzsmentje a gyártás beindítása után kiemelt projektjeire, így 
különösen a vízkvóta-kereskedelem beindítására fókuszálhat. Nem egyszerűen jó, hanem 
tökéletes üzletet kötöttünk ma.” 
 
Pál László, a HUMAN GOODS Kft. ügyvezetője: „A FuturAqua Nyrt. termékeivel az 
Almdudler prémium üdítőitalunk mellé nagyszerű ásványvizek és ízesített ásványvizek 
kerülnek termékpalettánkra, a tőkeemelés pedig tovább erősíti gazdasági helyzetünket. Óriási 
lehetőség rejlik ebben, hiszen a gasztronómiai vonal mellett most készítjük elő az Almdudler 
hipermarketekbe történő bejuttatását, így a kibővült szortimentünkkel mi is lényegesen jobb 
alkupozícióba kerülünk. Nem titok, hogy több érdeklődővel is tárgyaltunk a jövőnkről, 
azonban a FuturAqua nyilvános működése és termékeinek minősége meggyőzött minket arról, 
hogy ez az irány lesz helyes számunkra.” 
 
A HUMAN GOODS Kft. honlapján (www.hmng.hu) az Almdudlerről találhatnak további 
információkat. Az üzletkötés részleteiről Pécsett, a Pécs-Pogányi Repülőtéren tart 
sajtótájékoztatót 2012. augusztus 21-én 14 órakor a FuturAqua Nyrt., ahol az akvizíció 
jelentőségéről a FuturAqua Csoport operatív igazgatója, Láng Balázs tájékoztatja a megjelent 
újságírókat ( + 36 20 99 99 899). 
 
Pécs, 2012. augusztus 21. 
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