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WATERCOIN elnevezéssel bocsát ki átruházható 
pénzügyi eszközt a FuturAqua 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) 2014. április 16-án délelőtt a Budapesti 
Értéktőzsdén tartotta sajtótájékoztatóját, amelyen az alábbi bejelentéseket tette a Társaság.  

 
 

WATERCOIN - EGY INNOVATÍV, MAGYAR PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM 

 
A FuturAqua megalkotta világszerte egyedülálló, magyar innovációját, amelynek 
segítségével könnyen és hatékonyan lehet kereskedni az ivóvízzel, a jövő kincsével. Az új 
pénzügyi instrumentum térben és időben osztja meg a rendelkezésre álló 
vízkészletünket.  
A WATERCOIN a helyi pénzek jogi szabályozásán alapuló forgatható utalvány, amely 
bemutatóra szól, átruházása egyszerű. A WATERCOIN fedezettel rendelkező, befektetésre is 
alkalmas pénzügyi instrumentum: bármikor ivóvízre váltható, ráadásul hazai törvényes 
fizetőeszköz-fedezete is van. A WATERCOIN tehát egy édesvíz fedezete mellett kibocsátott, 
érték-alapú kereskedelmi egység: egy vízre beváltható kvóta és közvetve egy befektetési 
instrumentum. 

 

HÁTTÉR 
 

Új kibocsátói tevékenység a FuturAqua Nyrt-nél: jön a vízkvóta utalvány és a 
WATERCOIN utalvány 
A FuturAqua Nyrt. bejelentést tett a Magyar Nemzeti Bank Engedélyezési Főosztályának, 
arról, hogy 2014. május 1-től utalványkibocsátói tevékenységet kíván végezni. A 
tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi 
forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemezeti 
Bank felügyeletével történjen.  
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A FuturAqua két típusú forgatható utalványt bocsát ki (FQX Vízkvóta utalvány és 
WATERCOIN utalvány), amelyek közös sajátossága, hogy hazai törvényes fizetőeszköz 
fedezetük van, és a Társaság garantálja, hogy a névértékkel megegyező liter ásványvízre 
(ivóvízre) lehet őket beváltani. Ha az utalvány tulajdonosa nem akarja vízre váltani az 
utalványt, akkor visszaválthatja azt: ekkor megkapja a letétbe helyezett fedezetet. Az FQX 
vízkvóta utalvány a váltástól számított egy éven belül használható fel víz vételezésére, a 
határidő után egy évvel meghosszabbítható. A WATERCOIN utalvány 2028-ig bármikor 
felhasználható, érvényessége 2028. után pedig automatikusan meghosszabbításra kerül. 

 
 

A VÍZKVÓTÁK ÉS A FUTURAQUA RÉSZVÉNY KAPCSOLATA:  a részvény, mint 
örökké termő gyümölcsfa és évről évre visszatérő gyümölcse, a WATERCOIN 
A vízkvóta a FuturAqua részvényének évről évre járó „osztaléka” lesz. Ez azt jelenti, hogy a 
FuturAqua Alapszabálya szerint évről évre a részvényeseknek járó vízvételi jog 
(„Vízosztalék”) vízkvóták formájában kerül átadásra a részvényeseknek. A részvény tehát 
olyan, mint egy örökké termő gyümölcsfa, amely évről évre meghozza gyümölcsét 
tulajdonosa számára: minden részvény után 1 liter víz jár az Alapszabály szerint, így minden  
részvény után a részvényesek kiválthatnak egy darab vízkvótát, amely a WATERCOIN 
alapja. 
 

A  VÍZKERESKEDELEM ÚJ DIMENZIÓJÁNAK MEGSZÜLETÉSE 
A FuturAqua Nyrt. a WATERCOIN és Vízkvóta utalványok kereskedésének elősegítésére 
kifejlesztette azt a kereskedési rendszert, amely lehetővé teszi e speciális pénzügyi eszközök 
hatékony és egyszerű kereskedését. A kereskedési felületen vételi és eladási tranzakciók, 
valamint a kvóták kiváltásával, meghosszabbításával kapcsolatos ügyletek intézhetők. A 
kereskedési jogosultság egyszerűen megszerezhető ügyfélazonosítás után, a megbízsáok 
kezelése és az elszámolás könnyen és gyorsan intézhető. A kereskedési rendszer a jelenlegi 
próbaüzem után 2014. nyarán áll éles üzembe, az idei évben a FuturAqua Nyrt részvényei 
után az alapszabály által biztosított „Vízvételi jog” már ebben a keretrendszerben lesz 
elérhető.  

 
Budapest,, 2014. április 16. 

 
FuturAqua Nyrt. 

 
 


