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Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők! 

A FuturAqua Nyrt. 2014. október 22-én tartja rendkívüli közgyűlését, amelynek napirendi 
pontjai között szerepel a Társaság új stratégiájának elfogadása. A Társaság menedzsmentje 
nem tervez gyökeres változást az elmúlt időszak stratégiájához képest, ám az új piaci 
kihívások és a változó gazdasági helyzet azt kívánja, hogy stratégiai szinten alkalmazkodjuk a 
működési környezetünkhöz és ezt részvényeseink felé is kommunikáljuk. 
 

Jelen dokumentumot a 2014. október 22-én tartandó közgyűlés elé terjesztjük megfontolásra, 
javasolva a stratégia elfogadását. 

 

Pécs, 2014. október 1. 

 

     

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság Igazgatósága 
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A Vállalkozás stratégiája  
 

A FuturAqua Csoport a korábban megfogalmazott célokhoz igazodva új utakat és 
lehetőségeket keres 2014-ben. Az ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta 
az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, 
hasznosításával foglalkozik. Fő csapási irányunk az idei év első félévében is az édesvíz 
stratégia szerepének felértékelése volt.  

Teljesen új stratégiai irányt vett ugyanakkor a víz nagykereskedelme a FuturAqua Csoportnál. 
A standardizált termékként kereskedhető, átruházható vízkvóták létrehozása kiemelkedő 
stratégiai pont, amelynek jogi keretéhez szükséges egy új tevékenységi kör, a pénzügyi 
tevékenység beindítása.   

Célunk, hogy a FuturAqua Nyrt. egy nemzetközi szinten meghatározó és Európán kívüli 
kereskedelmi kapcsolatokkal is rendelkező vízpiaci, pénzügyi és élelmiszeripari 
vagyonkezelő legyen gyártó és kereskedelmi tevékenységgel, hagyományos és innovatív 
piaci aktivitással, tőkepiaci jelenléttel. 

A FuturAqua Nyrt. vállalati missziója és célja a víz stratégiai szerepének felértékelése, a 
fogytán lévő készletekhez való méltányos hozzáférés biztosítása a társaság tulajdonosainak. 
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1. Stratégia 

1.1 Integrátor-szerep a vízpiacon Magyarországon és külföldön 

Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így lehetőség kínálkozik 
arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kidolgozott üzleti modell segítségével megvalósítsuk az 
édesvíz, mint nyersanyag nagykereskedelmét. Célunk, hogy a saját kútkapacitásunk mellett a 
vízpiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre 
nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. 
Ez egyfajta integrátor-szerep a Társaság számára: az édesvíz kvótakereskedelmére alapozzuk 
a FuturAqua Csoport hosszú távú ágazati stratégiáját 
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1.2. Kereskedelmi tevékenység  

1.2.1. A víz nyersanyagként történő definiálása és értékesítése 

A FuturAqua Nyrt. az elkövetkező évekre, évtizedekre olyan üzleti környezetet képzel el, 
amelyben jelentősen felértékelődik az édesvíz, mint az emberi élethez nélkülözhetetlen 
feltétel, mint a jövő elsőszámú nyersanyaga. Ebben az üzleti környezetben már önmagában az 
édesvíz készletek birtoklása, a vízvagyon kezelése is kiváltság. A készletek értékesítése pedig 
ma még felmérhetetlen üzleti távlatokat nyithat a vízkészletekkel rendelkező vállalatoknak. A 
fogytán lévő nyersanyagok felértékelődésére kitűnő példa az olaj, a benzin árának 
fékezhetetlen emelkedése, a szárnyaló arany és ezüst ár, vagy a gabona és más élelmiszerek 
árának robbanásszerű növekedése. A vízszolgáltatók és ásványvíztermelők ugyan 
folyamatosan emelik áraikat, de a jelenlegi piaci árak messze elmaradnak a valós piaci 
értéktől, hasznosságtól. A vezetékes víz „szolgáltatás”-ként történő definiálása helyett, annak 
igazi értékére rámutatva alakítjuk ki azt a stratégiát, amely a vízre, mint érték-tényezőre 
tekint. 

„Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag” – a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket 
nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlannak tekinthető vízkvóta-
kereskedési rendszerünkre is alapozzuk, amelynek népnyelven „víztőzsdének” hívott 
platformja 2014-ben válik globálisan is elérhetővé a világpiacon vízhiánnyal küzdő 
befektetők, vásárlók számára. 

 

1.2.2. Hagyományos kereskedelmi tevékenység 

A Társaság kereskedelmi vállalkozása, a HUMAN GOODS Kft. üdítőitalok és ásványvíz 
kereskedelmével foglalkozik. Az alternatív kereskedelmi megoldások mellett stratégiai cél a 
hagyományos kereskedelmi szegmensben történő jelenlét.  

 

1.3. Vagyonkezelés – vízbázisok megszerzése és gazdasági hasznosítása, portfolióépítés 

A FuturAqua Nyrt. stratégiai célkitűzése, hogy vízbázisok fizikai megszerzésével, illetve 
idegen vízbázisok kihasználatlan többletkapacitásának ellenőrzésével olyan vállalati portfoliót 
épít ki, amely alkalmas a vállalatcsoport nemzetközi szintű vízigényének kielégítésére. A 
gyártás-palackozás, valamint az alternatív kereskedelmi és ellátási megoldások vízigényének 
biztosítására a FuturAqua csoport továbbra is aktívan szeretné portfoliójának részévé tenni 
azokat a vízbázisokat, amelyek földrajzi elhelyezkedésük és vízminőségük alapján térben és 
kitermelési kapacitásban is diverzifikált, stabil hátteret nyújtanak az alapstratégia elérésére.  

 

1.4. Élelmiszeripari gyártó tevékenység 

1.4.1.Ásványvizek gyártása és piacra juttatása 

A Társaság jelenleg palackozói/gyártói oldalról mindössze két projektben  érdekelt: az 
ásványvíz kitermelésében és palackozásában az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, az 
Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet alternatív csomagolású ásványvíz, illetve 
üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonába 
tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkút 
üzemeltetési és kitermelési jogával rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. Az 
ásványvíz-palackozás továbbra is stratégiai szempontból fontos terület a FuturAqua Csoport 
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számára, azonban nem feltétlen prioritás: a fogyasztásra szánt saját vízbázisból nyert 
ásványvizek palackoztatása (bérgyártása) is lehetséges alternatíva.  

 

1.4.2. Élelmiszeripari termékek gyártása 

Stratégiai célkitűzésünk olyan stabil termékportfolióval rendelkező, hagyományos gyártó 
tevékenységet végző vállalatok FuturAqua Csoportba integrálása, amelyek tradicionális 
értékhordozók lehetnek. A továbbiakban az élelmiszeriparban olyan akvizíciós lehetőségeket 
keres a Társaság, amelyek biztos jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek, vagy  a 
jelenlegi termékportfolió piacának stabilizálását teszik lehetővé.  
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2. Pénzügyi tevékenység – alternatív pénz kibocsátása, Vízkvóta-kereskedelem 
megvalósítása 

A stratégia legújabb eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz. 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. A FuturAqua úgynevezett forgatható utalványokat bocsát ki, 
amelyek fedezettel rendelkeznek, de ennél még fontosabb, hogy ivóvíz-fedezet is társul 
hozzájuk. A Társaaság a stratégiai tevékenység érdekében 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. A vízvételt (ivóvízre váltást) 
lehetővé tevő alternatív pénz segítségével megvalósítható statégiai célunk, a köznyelvben 
„Víztőzsde”-ként elnevezett vízkvóta kereskedelmi rendszer kiépítése és így közvetve az 
édesvíz alternatív értékesítése. 
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3. Kommunikációs stratégia – saját médiafelületünk a VÍZPIAC Magazin  

A FuturAqua saját vízügyi kiadványa, a Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus 
hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. Az újság 2009-
ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének 
felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját 
sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás 
érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható.  A tematikus 
vízpiaci magazin írásait a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A stratégiai 
szempontból számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így 
közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat 
portálon regisztrált képviselői.  
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4. Tőkepiaci stratégia 
 
4.1. Tőkepiaci jelenlét, finanszírozás 
A FuturAqua Nyrt. alapítása óta elkötelezett a tőzsdei-tőkepiaci jelenlét mellett. A Társaság 
finanszírozása szempontjából kiemelt jelentőségű forrásként tekint a tőzsdére a jövőben is. 
 
4.2. Speciális pénzügyi eszközzé válás: a FuturAqua részvény, mint világszerte 
egyedülálló pénzügyi instrumentum 
A FuturAqua részvény a részvényesek vízvételi jogán alapuló, életjáradék-jelleget mutató, 
példa nélküli pénzügyi (tőkepiaci) instrumentum. A részvényesi érték megteremtése és 
növelése kiemelkedő stratégiai célkitűzés, amelynek megvalósításában órisi jelentősége van a 
WATERCOIN projekt sikeres menedzselésének. A vízkvóták és a FuturAqua részvény 
kapcsolata: a FuturAqua részvény egy örökké termő gyümölcsfaként fogható fel, évről évre 
visszatérő gyümölcse, a WATERCOIN. A vízkvóta a FuturAqua részvényének évről évre járó 
„osztaléka” lesz. Ez azt jelenti, hogy a FuturAqua Alapszabálya szerint évente 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. 

 

4.3. Stratégiai célkitűzések  

Célunk egy a Budapesti Értéktőzsdén a részvények „Standard” kategóriájába történő átsorolás 
elérése, amelyhez kapcsolódva a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 21/2014. (VIII. 7.) 
határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy a FuturAqua Nyrt. részvényeinek (a 
Társaság saját részvényeinek vagy egyes tulajdonosok által külön erre a célra átadott 
részvényeinek) nyilvános értékesítésre történő felajánlását és a nyilvános tranzakciót 
előkészítse és megvalósítsa. A Nyilvános részvénykibocsátáshoz a Közgyűlés felhatalmazta a 
Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db 
(Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken 30.000.000 HUF 
(Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 
7-től számított 5 (öt) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem 
lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek a döntést megelőző 180 napos időszakban a 
Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama. 

 
 


