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Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők! 
 
A FuturAqua Nyrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette időközi vezetőségi 
beszámolóját, amely a 2012. július 1-től 2012. november 19-ig terjedő időszak gazdasági 
tevékenységét mutatja be. E jelentésben vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetünket és 
üzletmenetünket a vállalkozói tevékenységünk során felmerülő főbb kockázatokkal és 
bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be, hogy így - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni 
adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a 
beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről. 
 
Pécs, 2012. november 19. 
 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság Igazgatósága 
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Időközi vezetőségi beszámoló 
 
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.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az 
alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit és a nyilvánosságot 2012-es üzleti évének 
július 1-től 2012. november 19-ig terjedő időszakáról.  
 
A Társaság alapadatai 

Cégnév: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság  

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

Cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060369 

A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. A társaság rövidített cégneve: 
FuturAqua Nyrt.  

Jegyzett tőke: 92.633.000 Ft (a beszámolási időszakban változatlan) 

Hatályos alapszabályunk kelte: 2012. április 23.  

A Társaság könyvvizsgálója: 

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).  
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1. Gazdálkodási alapadatok 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs 
felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával 
foglalkozik. A beszámolási időszakban is célunk volt az édesvíz stratégia szerepének 
felértékelése.  

A Társaság alapvetően három tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében az 
Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, a köznyelben „Víztőzsdeként” nevezett vizkvóta- 
kereskedelmi rendszer kiépítésében és így közvetve az édesvíz alternatív értékesítésében, 
valamint a nagykereskedelmi értékesítés terén leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. 
révén. Továbbra is kiemelt jelentőségű az Alap II. Ásványvízüzem projekt előkészítése, 
amely az alternatív csomagolás kifejlesztésének és piacra vezetésének záloga. 

 

 

 

A FuturAqua Nyrt. anyavállalatként 2012. első 9 hónapját 141.268.000 Ft mérlegfőösszeggel, 
32.439.000 forintos adózás előtti nyereséggel zárta  - az adatok tájékoztató jellegűek, nem 
auditáltak és nem konszolidáltak, és nem tartalmazzák az értékcsökkenési leírást (a Társaság 
2011-ben a hasonló, harmadik negyedéves tevékenységre vonatkozó vezetőségi 
beszámolójában mérleg szerinti eredmény soron– 1.472.000 ezer forint veszteséget mutatott 
ki).  
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Az üzemi tevékenység eredménye az időszak végén – 8.531.000 Ft veszteség, ami az induló 
ásványvízgyártás (beruházások, engedélyek beszerzése, stb) és piacra jutás 
marketingköltségeinek emelkedésével magyarázható ( a bázis -960.000 Ft üzemi veszteség 
volt). 

Társaságunk továbbra is nyereségesen gazdálkodik, pénzügyi eredményünk markáns 
nyeresége miatt (saját részvény értékesítések) stabil alapokon áll. Pénzügyi műveleteink 
bevétele saját részvény értékesítéseinknek köszönhetően 47.411.000 Ft összeget tettek ki, 
amelyhez 6.444.000 Ft ráfordítás társult (ez a saját részvények megszerzésének önköltsége). 

A befektetett eszközök állománya a bázishoz (77.092.000 Ft) képes jelentősen nőtt, az 
időszak végén 99.272.000 Ft összeget tett ki. A tárgyi eszközök 42.111.000 Ft öszegben 
szerepelnek mérlegünkben, ebben ingatlanok (18.676.000 Ft) és az Alap 1. Ásványvízüzem 
beruházása (14.725.000) mellett műszaki berendezések, töltő- és csomagológépek szerepelnek 
8.260.000 Ft értékben.  

Befektetett pénzügyi eszközeink 57.161.000 Ft értékben szerepelnek a mérlegben. Nem 
változott az Olup Aqua Kft. 100%-os üzletrésze 56.433.000 Ft értékben. Saját részvényeink 
nem kerültek a piaci árra felértékelésre, így a 145.613 darab saját részvényünk 728.000 Ft 
értéken szerepelnek – ez valójában közel 5 millió forintos tartalékot jelent a Társaságnak a 
jelenlegi, 40 Ft körüli árfolyammal számolva. 

A forgóeszközök állománya 41.996.000 Ft, ami a 17.559.000 Ft követelésből (ennek 
legnagyobb része az Olup Aqua Kft-nek nyújtott tagi kölcsön, valamint szállítóknak adott 
előleg), valamint a pénzeszközök 24.066.00 forintos összegéből adódik.  

A Társaság saját tőkéje 136.886.000 Ft, ami a 2012-es év végi értéknél (99,122 millió Ft) 
lényegesen magasabb.  

 
2. Ásványvíz és üdítőital értékesítések – FuturAqau Csoport 
 
Kereskedelmi Társaságunk a HUMAN GOODS Kft. 2012. első kilenc hónapjában összesen 
59.872.000 Ft értékben értékesített ALMDUDLER üdítőitalt. 
A FuturAqua Nyrt. anyavállalat az Alap 1. Ásványvízüzem átadása után kezdte meg 
ásványvíz értékesítéseit, amelyek az idő rövidsége miatt egyelőre korlátozottak voltak (az 
üzem indulása után a Társaság részvényeseinek járó „Vízosztalék” lepalackozására 
törekedett). Romániába 11.000 palack került értékesítésre nettó 600.000 Ft értékben, valamint 
leányvállalatunk, az Olup Aqua Kft. 22.000 palack 1,5 literes és 28.000 darab 0,5 literes 
ásványvizet értékesített (nettó 1.973.000 Ft értékben). 
Részvényeseink Pécsett 2.400 palack, Budapesten 360 palack ásványvizet vettek át önköltségi 
áron, nettó 28 forintért, a részvényeseknek járó „Vízosztalék” átadásának keretében. További 
kb. 2.000 palack került felhasználásra marketing célokra (Pécs-pogányi repülőnap). 
Részvényeseink további közel 4.000 palack természetes ásványvíz átvételét jelezték, 
amelynek átadása folyamatban van. 
 
3. A Társaság vagyoni helyzete, szerződéseink teljesítése, eredménye 

A Társaság vagyoni helyzete stabil, a működéshez szükséges tőkével rendelkezik a Társaság. 
Hitelfelvételre továbbra sem került sor. A Társaság folyamatosan és határidőben eleget tett 
fizetési kötelezettségeinek; kizárólag a korábban jelzett szerződések alapján került sor 
pénzügyi teljesítésre, kifizetésekre.  
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4. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft. 

Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási 
időszakban előkészítette az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt működtetésével kapcsolatos 
tevékenységét, hatósági engedélyek beszerzését és megkezdte az ásványvíztermelést. A 
Társaság legnagyobb kiadását az anyagköltségek jelentették (PET palack, PE fólia, kupakok, 
stb.) 1.750.000 Ft értékben, valamint szolgáltatások (E.ON hálózatfejlesztési hozzájárulások 
és a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség) jelentették, ezek összege azonban együttesen sem 
érte el az 1 millió forintot. A Társaság mérleg szerinti vesztesége -3.087.000 Ft, a saját tőke 
nagysága 52.754.000 Ft. A Társaság 11.500.000 Ft tagi kölcsönt kapott anyavállalatától a 
beszámolási időszak végéig. 

Az Olup Aqua Kft. 2012. augusztus 17-én a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja Sárbogárdi kirendeltségével hatósági szerződést kötött. A szerződés alapján a 
Munkaügyi Központ a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához vissza nem 
térítendő támogatást nyújt. Az Olup Aqua Kft. az Alap 1. Ásványvízüzembe hat főt vesz fel, 
főként palackozógép-kezelőket és betanított munkásokat. Ennek kapcsán 2013. márciusig 
várhatóan kétmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül a FuturAqua Nyrt. 
leányvállalata. Jelenleg 4 fő dolgozik főállásban az üzemben. 
 
5. Az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt 
 
Az Alap 1. Ásványvízüzem és berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak, az üzem 
az Olup Aqua Kft., mint vízjogi engedélyes társaság kezelésében üzemel. Társaságunk 2012. 
április 16-án jogerős építési engedélyt kapott a társaság új ásványvízüzemének megépítésére. 
Az építési engedély alapján a Társaság könnyűszerkezetes üzemcsarnokát az Alap 1. 
Ásványvízüzem nevű projekt részeként Fejér megyében, Alapon, a Társaság saját tulajdonú 
3400 négyzetméteres területén építheti fel, amelyhez további 2100 négyzetméteres terület 
csatlakozik. A két szomszédos ingatlanon a jelenlegi beépítési lehetőségeket maximálisan 
kihasználó, közel 400 négyzetméteres üzemépület és raktár, valamint szociális helyiségek és 
irodák kapnak helyet. Az üzemépítés során a Társaság OKK B-38-as számú ásványvízkútja 
(Olup Aqua Kút) az üzemen belülre került, így a kút természetes védettsége egy külső, 
felszíni megerősítéssel is kiegészül. Az új üzemcsarnokban évente 10 millió liternél is több 
ásványvíz hagyományos PET palackos és PE fóliás (zacskós) csomagolására lesz lehetőség. 
Az Alap 1. Ásványvízüzem projektet a FuturAqua Nyrt. teljes egészében hitelfelvétel nélkül, 
saját forrásból finanszírozza. A beszámolási időszakban erre a beruházásra (amelyet 
könyveinkben még nem aktiváltunk) nettó 14.725.000 forintot fordítottunk, a befejezéshez a 
költségvetés alapján további 3 millió forintra van szükség. 

A FuturAqua Nyrt. a beszámolási időszakban, illetve ezt megelőzően összesen 8.260.000 
forint összegben vásárolt a termelés megkezdéséhez szükséges gépeket. A korábban 
bejelentett gépsor-vásárlás és a zsugorfóliázó hőalagút, a LINX ipari dátumozó, valamint a 
gépsor összeállításához szükséges láncpályarendszer mellett a legkorszerűbb vas-
mangántalanító berendezést, UV csíramentesítőt, egy 3500 literes ásványvíztartályt szereztük 
be.  
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6. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft. 
 
A FuturAqua Nyrt. 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 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. 
A HUMAN GOODS Kft. értékesítéseinek alakulását a következő táblázat mutatja: 
 

 nettó árbevétel üzemi eredmény 
I.negyedév 21 250 000 Ft 1 551 000 Ft 
II.negyedév 24 754 330 Ft 1 331 000 Ft 
III.negyedév 13 868 000 Ft - 4 155 000 Ft 
Összesen 59 872 000 Ft - 1 273 000 Ft 

 

A HUMAN GOODS Kft. 2.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt kapott anyavállalatától, a 
FuturAqua Nyrt-től. 

 

7. Vízkvóta jegyzési rendszer elindítása 

Társaságunk kiemelt projektje a 2012-es évben induló Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer. A 
FuturAqua Nyrt. július 17-én tájékoztatta a Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy a 
globális vízkvóta-kereskedési rendszer (víztőzsde) előfutáraként elérhetővé vált társaságunk 
vízkvóta-jegyzési felülete a www.vizkvota.hu címen. A jegyzési rendszer funkcióit 
(jegyzések leadása, bankkártyás fizetés) tekintve jól működik, de továbbfejlesztés alatt áll, 
véglegesítését az idei év végéig elvégezzük. A jegyzési rendszerhez kapcsolódó vízkvóta-
kereskedési portált várhatóan a 2013. első felében tesszük majd elérhetővé a vízkvóta 
tulajdonosok számára. A vízkvóták megvásárlásához online fizetési (bankkártyás fizetési) 
konstrukciót is tud ajánlani a Társaság. Az elérhető vízkutak kvótáinak árazása befejeződött, a 
rendszerben csomagolási anyagok kereskedelme is elérhető. 
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8. Saját részvény tranzakciók 

Az időközi vezetőségi beszámoló időszakában egy alkalommal került sor saját részvények 
megvásárlására és több tőzsdenapon történt részvény-értékesítés a KBC Securities 
Magyarországi fióktelepe befektetési szolgáltató közreműködésével.  

 

Időpont Tranzakció típusa Darabszám és 
árfolyam 

2012. július 18. Saját részvények értékesítése 4773 db, 35,73 Ft 
átlagárfolyamon 

2012. július 19. Saját részvények értékesítése 13.300 db 35 Ft 
árfolyamon 

2012. július 27. Saját részvény vásárlása 600.000 db, 5 Ft 
árfolyamon 

2012. július 27. Saját részvények értékesítése 1.158.214 db, 35 
Ft árfolyamon 

 
A tranzakciók után a Társaság 145.613 (Egyszáznegyvenötezer-hatszáztizenhárom) darab 
saját részvénnyel rendelkezik, amely a jegyzett tőke 0,78%-a.  
 
A sajátrészvény-értékesítésekből befolyó összeg a harmadik negyedévben a tranzakciós 
költségek levonása előtt 41.170.045 Ft, ami jó alapot teremtett a Társaság céljainak 
eléréséhez, projektjeink finanszírozásához. 
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9. „Vízosztalék” – megkezdődött a részvényesek vízvételi jogának gyakorlása 
 
 
Mint ismert, a Társaság minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvénye után egy liter prémium 
minőségű ásványvizet vehetnek át részvényeseink, önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 
10.000, azaz tízezer liter erejéig terjed részvényesenként. A részvénykönyvbe az éves rendes 
Közgyűlés időpontjában bejegyzett részvényesek a 2012-es gazdasági év végéig élhetnek 
vízvételi jogukkal. A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága a vízátvétel gördülékeny lebonyolítása 
érdekében úgy határozott, hogy a vízvételi jog gyakorlására vonatkozó igényeket a 
www.vizkvota.hu weboldal segítségével rögzíti és koordinálja. Részvényeseink a vízkvóta-
jegyzési felületen a vízátvétel módjára, költségeire és helyére vonatkozó információkat 
találnak, valamint a csomagolás költségeit is itt fizethetik ki. Felhívjuk tisztelt részvényeseink 
figyelmét, hogy azokat a vízátvételre vonatkozó igényeiket, amelyeket elektronikus vagy 
postai levélben juttattak el Társaságunkhoz, szintén a www.vizkvota.hu oldalon tudják 
megerősíteni és kezelni.  A víz átvételére szállítási költség mentesen Budapesten és Pécsett 
van lehetőség a rendelés leadása és az önköltség kifizetése után 8 napon belül, egyeztetett 
időpontban. Lehetőség van egyedi igény alapján meghatározott csomagolásra (pl. 2 literes 
palack vagy PE fóliatasak), ám ezek átvételét csak a Társaság alapi gyárában tudjuk 
biztosítani. A víz átadása-átvétele gördülékenyen zajlik. 
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10. Az alaptőke nagysága a beszámolási időszak végén (2012. november 19-én): 

Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF  

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362 

 

11. A Társaság alaptőkéjének összetétele  
 

 Névérték 
(Ft/db) 

Kibocsátott 

darabszám 

Össznévérték 

(Ft) 

Részvények 

fajtája 

FuturAqua 
részvény 

5 HUF 18.522.660 92.633.000 Ft törzsrészvény 

  

12. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: 
 
Kibocsátott 
darabszám 
 

Saját 
részvények 
száma 
 

Szavazati jogra 
jogosító 
részvények 

Részvényenkénti 
szavazati jog 
 

Összes 
szavazati 
jog 
 

FuturAqua 
részvény 

145.613 db (a 
részvények 
0,78%-a) 

18.526.600 db 1 18.526.600 
szavazat 

Szavazatok 
száma 

(a saját 
részvények nem 
szavaznak) 

  18.380.987 
szavazat 
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13. Tulajdonosi struktúra 
 
A Társaság tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja:  

Tulajdonosi kör 
megnevezése 

Teljes alaptőke Bevezetett sorozat1 

 Tárgyév elején 
(január 01-jén) 

Időszak végén Tárgyév elején 
(január 01-jén) 

Időszak végén 
2012. november 19. 

 %2 %
3 

Db %2 %3 Db %2 %
3 

Db %2 %
3 

Db 

Belföldi 
intézményi/társaság 

60,92%  11.286.600 56,55
% 

56,5
5% 

10.478.022 65,97
% 

 112866
00 

56,55%  10.478.022 

Külföldi 
intézményi/társaság 

            

Belföldi magánszemély 39,08%  5.820.000 42,36
% 

42,3
6% 

7.847.650 34,03
% 

 582000
0 

42,36%  7.847.650 

Külföldi magánszemély    0,001
% 

0,00
1% 

1.650 0,001
% 

 1.650 
db 

0,001%  1.650 

Munkavállalók, vezető 
tisztségviselők 

            

Saját tulajdon     0,78
% 

145.613    0,78%  145.613 

Államháztartás részét 
képező Tulajdonos 4 

            

Nemzetközi Fejlesztési 
Intézmények 5 

            

Egyéb (részvénykönyvben 
nem szereplő) 

     53.665    0,28%  53.665 

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

  18.526.600 
db 

 
A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 

 Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. November 17. 
Társasági szinten     145.613 
Leányvállalatok1      
Mindösszesen     145.613 
1 A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 
 
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 6.231.882 db 33,63% 33,90%  

Oberschall & 
Blum Bt. 

B T 4.244.640 db 22,91% 23,09%  

dr. Fodor 
István 

B M 2.879.957 db 15,54% 15,66%  

dr. Pais Ella 
Regina 

B M 1.260.000 db,  6,80% 6,85%  

Láng Balázs 
Gergely 

B M 1.235.000 db 6,66% 6,71%  

Békés Attila B M 1.165.964 6,29% 6,34%  



FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
Időközi vezetőségi beszámoló 

 
 

 13 

 

 

14. Közzétételek 

A Társaság folyamatosan eleget tett rendszeres tájékoztatási kötelezettségének a 2001. évi 
CXX. törvény (Tpt.) alapján. 

2012. július 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma 

2012. július 3. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt lezártnak 
tekinti a Figyelő című 
gazdasági lappal kapcsolatos 
jogvitát 

2012. július 3. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
kereskedelmi keretszerződést 
kötött romániai bejegyzésű 
partnerével. 

2012. július 17. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. a globális 
vízkvóta-kereskedési 
rendszer (víztőzsde) 
előfutáraként a mai naptól 
elérhetővé teszi vízkvóta-
jegyzési felületét a 
www.vizkvota.hu címen. 

2012. július 18. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényeket 
értékesített a FuturAqua 
Nyrt. 

2012. július 19. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényeket 
értékesített a FuturAqua 
Nyrt. 

2012. július 24. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A Pécsi Törvényszék 
Cégbírósága bejegyzete a 
FuturAqua Nyrt. 2012. évi 
rendes közgyűlésén 
elhatározott alapszabály-
módosítást. 

2012. július 24. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua 
Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság 
2012. július 23-án 
részvényeseinek és 
partnereinek ízelítőt adott 
termékeiből, amelyet 
komolyzenei gálakoncerttel 
ünnepelt. 

2012. július 26. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
társadalmi vitát kezdeményez 
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www.kozzetetelek.hu a magyar vízkincs jövőjéről. 
2012. július 27. www.bet.hu, 

www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényeket vett a 
FuturAqua Nyrt. alapító 
tulajdonosaitól 

2012. július 27. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. alapítói 
törzsrészvényeket 
értékesítettek. 

2012. július 27. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
közzéteszi tulajdonosi 
struktúráját. 

2012. július 28. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
tulajdonosai megbízásából és 
nevében bejelenti a 
tulajdonosi részesedések és 
szavazati jogok mértékének 
megváltozását. 

2012. július 30. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. a mai 
napon vette kézhez 
részvényesének 
tájékoztatását arról, hogy 
részesedésének mértéke 
átlépte az 5%-os 
küszöbértéket. 

2012. július 30. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Új nagytulajdonosa 
megbízásából és nevében a 
FuturAqua Nyrt. közzéteszi 
Békés Attila részvényes 
részesedésváltozásához 
szükséges Tpt. 61. § szerinti 
táblázatot. 

2012. augusztus 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma 

2012. augusztus 17. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Munkahelyteremtéshez 
kapott vissza nem térítendő 
támogatást a FuturAqua 
Nyrt. leányvállalata, az Olup 
Aqua Ásványvíztermelő Kft. 

2012. augusztus 21. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Csoport tagja 
lett az osztrák Almdudler 
üdítőitalok hazai 
forgalmazója, miután 
társaságunk megszerezte a 
HUMAN GOODS Kft. 60%-
os üzletrészét. 

2012. augusztus 21. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

"Benned a jövő!" Új 
szlogennel kezd 
marketingkommunikációs 
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kampányba a FuturAqua 
Nyrt. 

2012. augusztus 31. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Féléves jelentés  

2012. szeptember 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma 

2012. október 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
részvényesei számára 
önköltségi áron biztosít víz 
átvételi lehetőséget. Az 
igények leadására 
Társaságunk online felületet 
biztosít. 

2012. október 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma  

2012. október 2. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Bejegyezték leányvállalatunk 
változásait a Cégjegyzékbe 

2012. november 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma 
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14. Nyilatkozat 
 
 

 
 


