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Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők! 
 
A FuturAqua Nyrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette időközi vezetőségi 
beszámolóját, amely a 2013. január 1-től 2013. március 31-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. május 18. 
 

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 2013-es üzleti évének 
január 1-től 2013. március 31-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.  
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1. Gazdálkodási alapadatok – az anyavállalat FuturAqua Nyrt. 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs 
felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával 
foglalkozik. 2013. első negyedévében is célunk volt az édesvíz stratégia szerepének 
felértékelése, valamint termelő leányvállalatunkon keresztül felkészülés a 2013-as szezonra.  
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 2013. első negyedévét kiegyensúlyozott, takarékos 
gazdálkodás mellett zárta. Tőkehelyzetünk bár stabil, fejlődési lehetőségeinket korlátozza, 
hogy a FuturAqua Csoport eddig még nem vonta be azt a tőkemennyiséget, amely a 
projektjeinek megvalósításához szükséges. 
Az üzemi tevékenység eredménye az időszak végén – 1.220.000 Ft veszteség, ami az első 
negyedév mérsékelt kiadásai és takarékos üzletmenete miatt alakult. 
Társaságunk továbbra is nyereségesen gazdálkodik, pénzügyi eredményünk markáns 
nyeresége miatt (saját részvény értékesítések) stabil alapokon áll. Pénzügyi műveleteink 
bevétele saját részvény értékesítéseinknek köszönhetően 3.998.460 Ft összeget tettek ki, 
amelyhez ráfordítás most társult (a saját részvények megszerzésének önköltsége 
kötelezettségként szerepel a mérlegben), pénzügyi jellegű egyéb kiadásaink nem érték el a 
100 ezer forintot. 
A befektetett eszközök állománya a tavalyi év végi állapothoz képest jelentősen nem 
változott, 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 932.813 darab saját részvényünk 5 forintos 
bekerülési értékkel szerepel. 

2. 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 
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fizetési kötelezettségeinek; kizárólag a korábban jelzett szerződések alapján került sor 
pénzügyi teljesítésre, kifizetésekre.  

 
3. Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások 
A Társaság könyvvizsgálója, a Várady Könyvvizsgáló Kft. 2013. február 28-án értesítette a 
FuturAqua Nyrt-t a könyvvizsgálatért személyében felelős Várady Zoltán könyvvizsgáló 
kamarai minőségellenőrzésének eredményéről, amelyre tekintettel a FuturAqua Nyrt. Audit 
bizottsága azonnali hatállyal kezdeményezi a könyvvizsgálói szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetését. 
Az Igazgatóság haladéktalanul intézkedett a rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2013. 
március 30.) és új könyvvizsgáló választásának előkészítéséről.  
A Társaság 2013. március 30-án tartotta rendkívüli közgyűlését, amely megválasztotta ugyan 
könyvvizsgálónak a Visitatio Kft-és és személyében eljáró könyvvizsgálónak dr. Bencs 
Lászlót, azonban a megbízási szerződés érvényesen nem jött létre a könyvvizsgáló társaság 
minősítésének akadályba ütközése miatt. 
A Társaság a beszámolási időszak után tartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a 
könyvvizsgálói szerződés hiánya miatt sajnos nem sikerült elfogadni a 2012-es éves jelentést. 
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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, folytatta az ásványvíztermelést. Személyi jellegű kiadások 1500.000 Ft 
összegben merültek fel, az anyagköltségek 2.200.000 Ft-ot tettek ki. Vízkészlet-járulékra és 
környezetvédelmi termékdíjra 710.000 Ft-ot utaltunk át. A Társaság 3.860.000 Ft tagi 
kölcsönt kapott anyavállalatától a beszámolási időszakban, az üzemi veszteség így valamivel 
1 millió forint alatt maradt.  

 
2013-ban tovább folytatódott a hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ a hátrányos 
helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatással történő 
foglalkoztatás. Az Olup Aqua Kft. az Alap 1. Ásványvízüzembe négy főt vesz fel, főként 
palackozógép-kezelőket és betanított munkásokat. Ennek kapcsán 2013. márciusig öszesen 
közel kétmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a FuturAqua Nyrt. 
leányvállalata. Jelenleg 4 fő dolgozik főállásban az üzemben. 
 
 

Olup Aqua Kft 
árbevétel/2013. I. negyedév 

      
Termék   árbevétel 

FuturAqua 1,5 l enyhe 2520 palack 131 216 Ft 
FuturAqua 1,5 l dús 10584 palack 551 109 Ft 
FuturAqua 1,5 l csendes 8064 palack 419 892 Ft 
FuturAqua 1,5 l alma 2016 palack 230 429 Ft 
FuturAqua 1,5 l LIME 1512 palack 172 822 Ft 
Aqua Salamon 1,5 l csendes 23430 palack 920 000 Ft 
Aqua Salamon 1,5 l dús 30990 palack 1 213 649 Ft 

ÖSSZESEN 79116 palack 3 639 000 Ft 
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5. Engedély meghosszabbítása 
 

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 
kiadott határozat alapján a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló Olup Aqua 
Ásványvíztermelő Kft. megkapta módosított vízjogi üzemeltetési engedélyét 2013 
januárjában. 

Az új engedéllyel kapcsolatos legfontosabb változások: 

- a Társaság B-38-es OKK számú ásványvízkútjának éves ásványvíz-kontingense 
több mint ötszörösére, évi 8.000.000 literre emelkedett az eddigi 1,5 millió literről, 
és a kitermelés 2028. január 31-ig folytatható, 
- a B-37-es ásványvízkút üzemeltetési engedélye szintén 2028-ig meghosszabbításra 
került, az évente kitermelhető mennyiség 52.0000.000 liter ásványvíz. 

A Társaság számára stratégiailag fontos vízkészlet-hozzáférés 2028-ig biztosított, így a 
jelenlegi csomagolókapacitás többszörösére méretezett Alap 2. Ásványvízüzem projekt 
vízellátása is megoldott lesz. 
A 2028-ig érvényes kitermelési engedély megalapozza az ásványvíz értékesítésének alternatív 
rendszerét, és nélkülözhetetlen a vízkvóta-kereskedelem hosszú távú sikeréhez. 
 
6. 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. Tavaly erre a beruházásra (amelyet könyveinkben még nem 
aktiváltunk) nettó 14.725.000 forintot fordítottunk. 
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A FuturAqua Nyrt. korábban összesen 10.000.000 forintot valamivel meghaladó összegben 
vásárolt a termelés megkezdéséhez szükséges gépeket. A 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 még 2012-ben.  
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7. Átmenetileg a FuturAqua Csoport biztosította az egészséges ivóvizet Császártöltésen 
 
A legkiszolgáltatottabbak számára átmenetileg a FuturAqua Csoport biztosította az 
egészséges ivóvizet Császártöltésen (Magyarország, Bács-Kiskun megye) – erről állapodott 
meg a FuturAqua Csoport elnöke, dr. Fodor István és Császártöltés polgármestere, Frick 
József 2013. január 14-én. 
  
A 2400 lelket számláló Bács-Kiskun megyei települést az év elején szólította fel a 
Belügyminisztérium, hogy gondoskodjon az ellátás biztosításáról. Mint közismert, 
Magyarország több száz településén két hete lajtkocsikból vagy zacskós kiszerelésben osztják 
az ivóvizet, az előírásoknál magasabb arzén és bór-fluorid szint miatt. Császártöltésen minden 
kormányzati erőfeszítés és jó szándék ellenére sem sikerült határidőre megoldani a problémát. 
  
Az ásványvíz nyersanyagkénti felvásárlásának lehetősége minden önkormányzat számára 
adott, akár az interneten keresztül is. Erre van a www.vizkvota.hu portál. 
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8. 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, amely üzletrészből 2013. március 18-án 40%-os részt 
értékesített.  

 
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. 
értékesítéseinek alakulását a következő táblázat mutatja: 
 

Human Goods Kft.  
árbevétel/2013. I. negyedév 

      
Termék árbevétel árrés/HUF 

Almdudler 0,35 l üveg 5 264 778 Ft 1 537 315 Ft 
Almdudler 0,5l PET 1 449 339 Ft 391 322 Ft 
Aqua Salamon 2 400 000 Ft 115 000 Ft 
FuturAqua 727 300 Ft 72 000 Ft 

ÖSSZESEN 727 300 2 000 637 Ft 
 
A Kft. költségei között az első negyedévben 911 ezer forint személyi jellegű kiadás, 1.124 
ezer forint pedig az igénybe vett szolgáltatások értéke (irodabérlet, telefon, stb). A banki 
költségek, pénzügyi ráfordítások összege 903 ezer forint volt, így Társaság üzemi eredménye 
900 ezer forint veszteség lett. 
A fenti számok nem auditáltak, a Társaság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra a tényre, 
hogy a HUMAN GOODS Kft-nél zajló könyvvizsgálat, illetve a korábbi évek revíziója a 
fentitől jelentősen eltérő üzemi eredményre vezethet. 
A HUMAN GOODS Kft. még a tavalyi éveb 2.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt kapott 
anyavállalatától, a FuturAqua Nyrt-től, amely összeg 2013. első negyedévéban nem 
emelkedett.  
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A FuturAqua Nyrt. üzletrész-adásvétel keretében 2013. március 18-án 20%-ra csökkentette a 
korábbi 60%-ról részesedését a HUMAN GOODS Értékesítő Kft-ben. A tranzakció során a 
Társaság a megosztott üzletrészéből 5.340.000 Ft-ért értékesített 4.800.000 Ft névértékű 
üzletrészt, így a FuturAqua Nyrt. kezességvállalása nélkül lehetőség nyílik a HUMAN 
GOODS Értékesítő Kft. külső finanszírozására. Az üzletrész-adásvétel pénzügyi és eredmény 
szempontból semleges, az adásvétel az üzletrész könyv szerinti értékén történt.  
 

 
 

 

A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. továbbra is a Társaság stratégiailag kiemelt társult 
vállalata, eredményei konszolidálásra kerülnek a FuturAqua Nyrt. mérleg- és eredmény-
kimutatásaiban.  
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9. Saját részvény tranzakciók 2013. első negyedévében 
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 

2013. január 2. Saját részvények értékesítése 17.716 db, 36,19 
Ft 
átlagárfolyamon 

2013. január 8. Saját részvények értékesítése 22.973 db 36,18 
Ft árfolyamon 

2013. január 21. Saját részvény értékesítése 49.100 db, 35,02 
Ft árfolyamon 

2013. február 20. Saját részvények értékesítése 10.000 db, 35 Ft 
árfolyamon 

2013. március 12. Saját részvények értékesítése 13011 db, 35 Ft 
átlagárfolyamon 

 
A tranzakciók után a Társaság a beszámolási időszak végén 932.813 db darab saját 
részvénnyel rendelkezik, amely a jegyzett tőke 5,03%-a.  
 
A sajátrészvény-értékesítésekből befolyó összeg az első negyedévben a tranzakciós költségek 
levonása után 3.998.460 Ft, ami jó alapot teremtett a Társaság első negyedéves működésének, 
projektjeink finanszírozásához. 
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10. „Vízosztalék” – felkészülés a 2013-as évben járó részvényesi vízvételi jog 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 2013-es gazdasági év végéig élhetnek 
majd vízvételi jogukkal. A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága a vízátvétel gördülékeny 
lebonyolítása érdekében úgy határozott, hogy a vízvételi jog gyakorlására vonatkozó 
igényeket 2013-ban is 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 15 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.  
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11. Az alaptőke nagysága 2013. március 31-én 
 
Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF  
 

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2013. március 31-én 
 
 Névérték 

(Ft/db) 
Kibocsátott 
darabszám 

Össznévérték 
(Ft) 

Részvények 
fajtája 

FuturAqua 
részvény 

5 HUF 18.526.600 92.633.000 Ft törzsrészvény 

Részvények 
összesen 

5 HUF 18.526.600 92.633.000 Ft  

  
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2013. március 31-én 

 
Kibocsátott 
darabszám 
 

Saját 
részvények 
száma 
 

Szavazati jogra 
jogosító 
részvények 

Részvényenkénti 
szavazati jog 
 

Összes 
szavazati 
jog 
 

FuturAqua 
részvény 

932.813 db (a 
részvények 
5,03%-a) 

18.526.600 db 1 18.526.600 
 

Szavazatok 
száma 

(a saját 
részvények nem 
szavaznak) 

  17.593.787 
szavazat 
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12. Tulajdonosi struktúra 
 
A Társaság tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja:  
 
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 
2013. március 31. 

 %2 %
3 

Db %2 %3 Db %2 %
3 

Db %2 %
3 

Db 

Belföldi 
intézményi/társaság 

60,92%  11.286.600 53,3% 53,3
% 

9.878.022 65,97
% 

 1128
6600 

53,3%  9.878.022 

Külföldi 
intézményi/társaság 

            

Belföldi magánszemély 39,08%  5.820.000 40,73
% 

40,7
3% 

7.547.650 34,03
% 

 5820
000 

40,73%  7.547.650 

Külföldi magánszemély    0,001
% 

0,00
1% 

1.650 0,001
% 

 1.65
0 db 

0,001%  1.650 

Munkavállalók, vezető 
tisztségviselők 

            

Saját tulajdon     5,45
% 

1.004.927    5,03  932.813 

Államháztartás részét 
képező Tulajdonos 4 

            

Nemzetközi Fejlesztési 
Intézmények 5 

            

Egyéb (részvénykönyvben 
nem szereplő) 

    0,77
% 

143.451   0,77
% 

1,03%  201.135 

Ö S S Z E S E N   17.106.600 db   18.526.600 db   17.1
06.6
00 
db 

  18.526.600 
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. Március 31. 
Társasági szinten     932.813 
Leányvállalatok1      
Mindösszesen     932.813 
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 
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ENVIRO-GEO 
Bt. 

B T 6.231.882 db 33,63% 35,46%  

Oberschall & 
Blum Bt. 

B T 3.944.640 db 21,29% 22,45%  

dr. Fodor 
István 

B M 2.879.957 db 15,54% 16,39%  

Láng Balázs 
Gergely 

B M 1.235.000 db 6,66% 7,02%  

Békés Attila B M 1.165.964 6,29% 6,63%  
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13. Közzétételek 2013. első negyedév 
A Társaság folyamatosan eleget tett rendszeres tájékoztatási kötelezettségének a 2001. évi 
CXX. törvény (Tpt.) alapján. 

2013. január 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma 

2013. január 2. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényeket 
értékesített a FuturAqua 
Nyrt. 

2013. január 8.  www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. saját 
részvényeket értékesített. 

2013. január 14. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Csoport 
ásványvizet szállít az 
arzénproblémákkal küzdő 
Császártöltésre 

2013. január 21. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényeiből 
értékesített a FuturAqua 
Nyrt. 

2013. január 25. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
kizárólagos tulajdonában álló 
Olup Aqua 
Ásványvíztermelő Kft. 
megkapta módosított vízjogi 
üzemeltetési engedélyét, 
amelynek értelmében 2028-
ig évente 60.000.000 liter 
ásványvizet terhelhet ki a 
Társaság. 

2013. február 1. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma 

2013. február 20. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényt értékesített a 
FuturAqua Nyrt. 

2013. február 28. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
tájékoztatást ad 
könyvvizsgálójával kötött 
szerződésének 
megszüntetéséről. 

2013. február 28. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua 
Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága összehívja a 
Társaság rendkívüli 
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közgyűlését 
2013. február 28. www.bet.hu, 

www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Alaptőke nagysága, szavazati 
jogok száma a FuturAqua 
Nyrt-nél 

2013. március 9. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
közzéteszi a 2013. március 
30-án tartandó rendkívüli 
közgyűlés előterjesztéseit és 
a határozati javaslatot. 

2013. március 12. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Saját részvényt értékesített a 
FuturAqua Nyrt. 

2013. március 18. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Csökkentette részesedését a 
HUMAN GOODS Értékesítő 
Kft-ben a FuturAqua Nyrt. 

2013. március 30. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
rendkívüli közgyűlésén 
megválasztotta új 
könyvvizsgálóját. 

2013. március 30. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

Javadalmazási nyilatkozat - 
FuturAqua Nyrt. 

2013. március 30. www.bet.hu, 
www.futuraqua.hu 
www.kozzetetelek.hu 

A FuturAqua Nyrt. 
közzéteszi 2013. évi rendes 
közgyűlésre szóló 
meghívóját. 
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14. Nyilatkozat 
 
 
A Társaság a 2013. első negyedévére vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója kapcsán 
alulírott dr. Fodor István képviseletre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat 
teszem:   

1. Az időközi vezetőségi beszámoló valóságnak megfelelő adatokat és állításokat 
tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése 
szempontjából jelentőséggel bír. 

2. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmazza a Társaság vonatkozásában a 
bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, 
azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozás, az Olup Aqua Kft. és a 
HUMAN GOODS Kft. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését. 

Jelen időközi vezetőségi beszámoló teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság 
honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon. 
 
 
Pécs, 2013. május 18. 
 
 
 
       dr. Fodor István 
             igazgatósági tag, elnök 
     FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 
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