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Bennfentes személyek, bennfentes személyek gazdasági érdekeltségébe tartozó gazdasági 

társaságok, illetve bennfentes személyek közeli hozzátartozójának részvénytulajdon-
változásai 

 
2013. szeptember 5. 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) -a továbbiakban „Társaság” 
Láng Balázs Gergely igazgatósági tag, illetve az érdekeltségébe tartozó Oberschall&Blum 
Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság (székhelye: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 
10.), dr. Pais Ella Regina igazgatósági tag, a dr. Fodor István igazgatósági tag gazdasági 
érdekeltségébe tartozó ENVIRO-GEO Bt. (7625 Pécs, Haas Mihály tér 3., képviseli: dr. Fodor 
István üzletvezető), Orovica Szilárd felügyelőbizottsági tag, valamint dr. Fodor István közeli 
hozzátartozója, id. dr. Fodor István  megbízásából és nevükben a 2001. évi CXX törvény 
(Tpt.) 201/B. § (1) a) alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac 
szereplőit.  
 

1. Láng Balázs Gergely igazgatósági tag gazdasági érdekeltségébe tartozó 
Oberschall&Blum Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság (székhelye: 1066 
Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.) 2013. szeptember 5-én kötött adásvételi szerződések 
alapján tőzsdén kívüli ügyletkötések keretében eladott összesen 3.900.000 darab 
(Hárommillió-kilencszázezer darab) 5 (Öt) HUF névértékű FUTURAQUA 
törzsrészvényt részvényenként 3 (Három) Forint árfolyamon. A tranzakció 
következtében az Oberschall&Blum Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság 
44.640 (Negyvennégyezer-hatszáznegyven) darab FUTURAQUA törzsrészvénnyel 
rendelkezik. Részvényei alapján részesedésének mértéke a teljes alaptőkére 
vonatkoztatva 0,24%, szavazati joga a FuturAqua Nyrt. által tulajdonolt saját 
részvények miatt 0,27%. A tranzakció tőzsdén kívüli ügyletkötés keretében, a KBC 
Securities Magyarországi fióktelepe, a CIB Zrt. és az ERSTE Értékpípr  Zrt. 
befektetési szolgáltató igénybevételével valósul meg.  

2. Dr. Pais Ella Regina igazgatósági tag 2013. szeptember 5-én kötött adásvételi 
szerződés alapján tőzsdén kívüli ügyletkötés keretében vásárolt összesen 200.000 
darab (Kettőszázezer darab) 5 (Öt) HUF névértékű FUTURAQUA törzsrészvényt 
részvényenként 3 (Három) Forint árfolyamon. Részvényeinek száma 860.000 db, azaz 
Nyolcszázhatvanezer darabra változott. Részvényei alapján részesedésének mértéke a 
teljes alaptőkére vonatkoztatva 4,64%, szavazati joga a FuturAqua Nyrt. által 
tulajdonolt saját részvények miatt 5,20%. A tranzakció tőzsdén kívüli ügyletkötés 
keretében, a KBC Securities Magyarországi fióktelepe, a CIB Zrt. befektetési 
szolgáltató igénybevételével valósul meg.  

3. A dr. Fodor István igazgatósági tag érdekeltségébe tartozó ENVIRO-GEO Kutatási, 
Oktatási, Szolgáltató Bt. (7625 Pécs, Haas Mihály tér 3., képviseli: dr. Fodor István 
üzletvezető) 2013. szeptember 5-én kötött adásvételi szerződés alapján tőzsdén kívüli 
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ügyletkötés keretében vásárolt összesen 600.000 darab (Hatszázezer darab) 5 (Öt) 
HUF névértékű FUTURAQUA törzsrészvényt részvényenként 3 (Három) Forint 
árfolyamon. A FuturAqua Nyrt. részvényeseként részesedésének mértéke a 
Társaságban a 35%-os küszöbérték fölé nőtt, illetve a Társaság saját részvényeire 
tekintettel a 40%-os határ fölé emelkedett. Részvényei alapján részesedésének mértéke 
a teljes alaptőkére vonatkoztatva 36,87%, szavazati joga a FuturAqua Nyrt. által 
tulajdonolt saját részvények miatt 41,38%. A tranzakció tőzsdén kívüli ügyletkötés 
keretében, a KBC Securities Magyarországi fióktelepe befektetési szolgáltató 
igénybevételével valósul meg.  

4. Orovica Szilárd felügyelőbizottsági tag 2013. szeptember 5-én kötött adásvételi 
szerződés alapján tőzsdén kívüli ügyletkötés keretében vásárolt összesen 333.333 
darab (Háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) 5 (Öt) HUF 
névértékű FUTURAQUA törzsrészvényt részvényenként 3 (Három) Forint 
árfolyamon. Részvényei alapján részesedésének mértéke a teljes alaptőkére 
vonatkoztatva 3,2%, szavazati joga a FuturAqua Nyrt. által tulajdonolt saját 
részvények miatt 3,59%. A tranzakció tőzsdén kívüli ügyletkötés keretében, a KBC 
Securities Magyarországi fióktelepe és az ERSTE Értékpípr Zrt. befektetési 
szolgáltató igénybevételével valósul meg.  

5.  Id. dr. Fodor István, dr. Fodor István igazgatósági tag közeli hozzátartozója 2013. 
szeptember 5-én kötött adásvételi szerződés alapján tőzsdén kívüli ügyletkötés 
keretében vásárolt összesen 900.000 darab (Kilencszázezer darab) 5 (Öt) HUF 
névértékű FUTURAQUA törzsrészvényt részvényenként 3 (Három) Forint 
árfolyamon. Részvényei alapján részesedésének mértéke a teljes alaptőkére 
vonatkoztatva 4,85%, szavazati joga a FuturAqua Nyrt. által tulajdonolt saját 
részvények miatt 5,45%. A tranzakció tőzsdén kívüli ügyletkötés keretében, a KBC 
Securities Magyarországi fióktelepe és a CIB Zrt. befektetési szolgáltató 
igénybevételével valósul meg.  

 
 

Pécs, 2013. szeptember 5. 
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