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Előterjesztések a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2016. november 
29-én tartandó rendkívüli közgyűléséhez - Együttműködési megállapodás 

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszáma: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a 
továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2016. november 29-én tartandó rendkívüli 
közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztései között bemutatja a HYD Pharma 
Zrt-vel kötött együttműködési megállapodást, amelyet elfogadásra javasol tisztelt 
Részvényeseinek. A teljes szerződés a Társaság budapesti és pécsi irodájában megtekinthető, 
tanulmányozható előzetes időpont-egyeztetést követően. 

 

Előzmények 

A deutériummegvonással, és ennek az emberi egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos 
kutatások 1990. óta folynak Magyarországon, a gyógyszerfejlesztés keretében a FuturAqua 
Nyrt. partnere, a HYD Kft. világelsőként kezdte vizsgálni a természetben található deutérium 
(a hidrogén, természetben megtalálható, „nehéz” változata) biológiai szerepét, élettani 
jelentőségét.  

A kutatások szakmai vezetője 25 éve dr. Somlyai Gábor biológus. Irányítása mellett, a HYD 
Pharma Zrt. által folytatott gyógyszerfejlesztés gyökeresen eltéra ma folyamatban lévő 
fejlesztésektől. A stratégia lényege a deutérium hidrogénre történő cseréje a szervezet 
vízterében és egyéb molekuláiban, célja a szervezet deutérium-szintjének csökkentése. A 
deutériummegvonásra épülő eljárás olyan központi mechanizmuson keresztül, 
szubmolekuláris szinten avatkozik be a sejtosztódás szabályozásába, mely nem tumor-
specifikus, ezért általánosan alkalmazható valamennyi daganattípus kezelése esetén.Az eljárás 
alkalmas a gyakori tumorfajták, pl. a prosztata-, emlő-, tüdő-, vastagbéldaganatok eredményes 
kezelésére, de pl. az egyre gyakrabban előforduló hasnyálmirigy daganat esetében is 
javasolható. A deutériummegvonás tudományos modellje egyedülálló módon hozza 
összhangba a modern tudomány elmúlt évtizedekben elért eredményeit közel száz év hazai 
biokémiai alapkutatásaival, és megnyithatja az utat a tumorok széles spektrumának 
eredményes kezelése felé.  

Egy potenciális gyógyszerjelöltnek akár 15-20 évig tartó, összetett, szabályozott és 
költségigényes folyamat lépésein kell átmennie ahhoz, hogy a tolerálhatóságot és a 
hatékonyságot igazoló klinikai vizsgálatokat követően törzskönyvezhető legyenA HYD 
Pharma Zrt. és leányvállalata a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., a Primus Capital 
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetése segítségével Magyarországon egyedülálló 
gyógyszeripari beruházást valósított meg. A projekt keretében olyan komplex rendszer és 
berendezés épült meg, amelynek segítségével a világban először Magyarországon indulhatott 
el a csökkentett deutériumtartalmú készítmények üzemi méretű gyártása.Az Országos 
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Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei a nemzetközi 
gyógyszeripari elvárások mentén auditálták a gyártóhelyet,  és a sikeres auditot követően 
megadták a gyártóhelyi engedélyt, ezzel a GMP-minősítést. A DDW-t – mint hatóanyagot – 
2015 nyarán regisztrálták az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) rendszerében. Az 
engedély birtokában megnyílt a lehetőség, hogy elindulhasson a HYD Pharma Zrt. által 
tervezett humán Fázis II klinikai vizsgálatának lefolytatásához szükséges vizsgálati 
készítmények előállítása a nemzetközi gyógyszergyártási előírásoknak (GMP) megfelelően.  
A HYD Pharma Zrt. a Fázis II klinikai vizsgálatot krónikus lymphocitás leukémiás (CLL) 
betegek bevonásával tervezi lefolytatni, melyhez felállította nemzetközi szakértői csapatát.  

A HYD Pharma Zrt. 2016 elején megkapta a szlovák etikai bizottságok támogatása mellett a 
szlovák gyógyszerhatóság engedélyét is, melynek birtokában megkezdődhet a krónikus 
limfoid leukémiás (CLL) betegek beválogatása a csökkentett deutériumtartalmú készítmény 
humán fázis II. klinikai vizsgálatába. A vizsgálathoz rövidesen további centrumok, klinikák 
csatlakoznak Belgiumban és Szerbiában. A klinikai vizsgálat lefolytatásának várható 
időtartama másfél év.  

Dr. Somlyai Gábor és a klinikai vizsgálat lefolytatásáért felelős CRO (Contract Research 
Organization) tájékoztatása szerint az előkészített klinikai vizsgálat lefolytatásának várható 
költsége körülbelül 400 millió forint. A klinikai vizsgálati engedélyek megszerzése után 16-
20 hónapot vesz igénybe a betegbevonás, a betegek kezelése és az adatok kiértékelése. Az 
előkészített klinikai vizsgálat un. nyílt vizsgálat, így az első betegek bevonása után néhány 
hónappal már következtetni lehet az adatokból a hatóanyag hatékonyságára.  

A fejlesztés eredményeként új gyógyszer jelenhet meg a hazai és a nemzetközi 
gyógyszerpiacon, mely komoly gazdasági előnyt jelent a vállalkozásnak. A világ éves 
daganatellenes gyógyszerforgalma eléri a 150 milliárd dollárt, melyből a CLL-es 
betegköréves gyógyszerköltsége hozzávetőlegesen 2,2 milliárddollár. A 
deutériummegvonásra épülő gyógyszerek alkalmazása a daganatos halálozás jelentős 
csökkenését eredményezheti. A további termékfejlesztés megnyithatja a lehetőségét annak is, 
hogy igazi áttörés történjen a daganatos betegségek megelőzése területén is. 

A fenti történeti előzmények figyelembevételével a FuturAquaNyrt. együtt kíván működni a 
HYD Pharma Zrt. által tervezett humán Fázis II klinikai vizsgálat megvalósítása érdekében, 
melynek fejében a FuturAquaNyrt-t a megállapodásban rögzített jogok és jogosultságok 
illetik majd meg.  

 

A szerződés bemutatása: 

A FuturAqua Nyrt. a megállapodás aláírásától számított 15 (tizenöt) hónapon belül vételár 
jogcímén a HYD Pharma Zrt. rendelkezésére bocsátja a Fázis II klinikai vizsgálat 
lefolytatásához szükséges pénzösszeget, legfeljebb azonban 400.000.000,-Ft-ot, azaz 
négyszázmillió forintot. A Vételár mértéke a HYD Pharma Zrt. által tervezett, a DDW 
hatóanyagot tartalmazó vizsgálati készítmény humán Fázis II klinikai vizsgálatának 
megvalósításához, lefolytatásához szükséges költségek figyelembevételével, illetve arra 
tekintettel került meghatározásra, egyúttal a HYD Pharma Zrt. vállalja, hogy a kapott 
Vételárból a humán Fázis II klinikai vizsgálatot megvalósítja, illetőleg annak összegét 
kizárólag a Klinikai vizsgálat megvalósításához használhatja fel. A megállapodás értelmében 
a Vételárért a HYD Pharma Zrt. eladja, a FuturAqua Nyrt. pedig megveszi a - DDW 
hatóanyagot tartalmazó vizsgálati készítmény(ek)re vonatkozó - Fázis II klinikai vizsgálat 
CLL-re vonatkozó teljes dokumentációját ideértve annak eredményét is. 
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Vételárat, illetve annak rendelkezésre bocsátását a HYD Pharma Zrt. nem jogosult követelni 
sem a FuturAqua Nyrt-től, sem pedig annak bármely jogutódjától, ugyanakkor a már 
teljesített Vételár visszaszolgáltatására kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 
esetekben és módon köteles. 

A megállapodás értelmében, ha a FuturAqua Nyrt. a Vételárból legalább 150.000.000,-Ft, 
azaz százötvenmillió forint összeget a 2.3-as pontban rögzítettek szerinti 15 (tizenöt) hónapon 
belül nem bocsátja a HYD Pharma Zrt. rendelkezésére, úgy a jelen szerződés automatikusan 
hatályát veszti (bontó feltétel). Felek rögzítik, hogy szerződés e módon történő megszűnése 
esetén a FuturAquaNyrt. meghiúsulási kötbért köteles fizetni a HYD Pharma Zrt. részére, 
melynek összege megegyezik a már teljesített Vételár részletek összegével, de legfeljebb 
200.000.000,-Ft, azaz kétszázmillió forint.  

 

A HYD Pharma Zrt. kötelezettségei: 

� a kapott Vételárat csak és kizárólag a humán Fázis II klinikai vizsgálat 
megvalósítása érdekében, illetőleg annak körében használja fel; 

� a humán Fázis II klinikai vizsgálatot megvalósítja; 
� minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a sikeres vizsgálat 

lefolytatása érdekében, így különösen, de nem kizárólagosan beszerzi és 
fenntartja a vizsgálathoz szükséges hatósági engedély(eke)t, a szakmai 
követelményeknek megfelelő vizsgálati tervet készít, a Klinikai vizsgálatot a 
helyes klinikai gyakorlat elveinek megfelelően, az orvos kutatás etikai elveiről 
szóló Helsinki nyilatkozattal összhangban tervezi meg, végzi el, illetőleg jelenti;  

� a Klinikai vizsgálatot a hatóság engedélyező határozatában meghatározott 
feltételek, valamint az engedélyezett vizsgálati terv előírásai szerint folytatja le; 

� valamely klinikai vizsgálatban közreműködő egészségügyi szolgáltató és a 
HYD Pharma Zrt. között kötendő, a vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatára 
irányuló szerződést annak aláírása előtt a FuturAqua Nyrt. részére megküldi, és 
minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 
FuturAqua Nyrt. esetleges módosítási javaslatai a szerződés szövegén 
átvezetésre kerüljenek; 

� a Klinikai vizsgálat alakulásáról 2 havonta írásos jelentést küld a FuturAqua 
Nyrt. részére, 

� a teljes Vételár megfizetése esetén a vizsgálat befejezését követően annak 
eredményeiről haladéktalanul tájékoztatja a FuturAqua Nyrt-t, és legkésőbb 5 
(öt) munkanapon belül átadja részére a Klinikai vizsgálat teljes dokumentációját 
(annak valamennyi eredeti és másolati példányát), melynek lehetővé kell tennie, 
hogy mind a Klinikai vizsgálat lefolytatása, mind az adatok minősége 
értékelhető legyen;  

� a Klinikai vizsgálattal összefüggésben keletkezett károk megtérítésére, illetve a 
Klinikai vizsgálattal összefüggésben megsértett személyiségi jogokért 
követelhető sérelemdíj megfizetésére felelősségbiztosítási szerződést köt, és tart 
fenn a jelen szerződés hatálya alatt.  

 

A CLL-re vonatkozó vizsgálati eredmény felhasználása 

AFázis II klinikai vizsgálat befejezését követően a CLL-re vonatkozó vizsgálati eredmény, 
valamint a Klinikai vizsgálat CLL-re vonatkozó teljes dokumentációja a Vételár ellenében a 
FuturAqua Nyrt. tulajdonába kerül és ekként a FuturAquaNyrt-t illetik meg az ebből eredő 
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jogok, így különösen, de nem kizárólagosan a CLL-re vonatkozó vizsgálati eredmény 
felhasználása, hasznosítása, vagy értékesítése.  

AFázis II klinikai vizsgálat eredménye, másrészről a DDW hatóanyagot tartalmazó vizsgálati 
készítményekkel, illetőleg azok előállításával, felhasználhatóságával, valamint 
gyárthatóságával kapcsolatos komplex elméleti ismeretanyag (ideértve a preklinikai 
vizsgálatok eredményét is), valamint gyakorlati tapasztalat védett ismeretnek (know-how-nak) 
minősül melynek jogosultja 50-50%-ban közösen a HYD Pharma Zrt. és a FuturAqua Nyrt. a 
CLL-hez köthető üzleti felhasználással kapcsolatban. 

 

A CLL-re vonatkozó Fázis II klinikai vizsgálat eredményének hasznosítása 

A CLL-re vonatkozó Fázis II klinikai vizsgálat eredményét, illetve a rögzített védett ismeretet 
a következő módokon kívánják hasznosítani a szerződő felek:  

� DDW hatóanyagot tartalmazó vizsgálati készítményekkel további (pl. III. fázisú) 
vizsgálatot végeznek, vagy végeztetnek;  

� a Klinikai vizsgálat és az esetleges további vizsgálatok eredményét, vagy a 4.3-as 
pontban rögzített védett ismeretet értékesítik, vagy felhasználásukra, 
hasznosításukra harmadik személlyel szerződést kötnek, vagy bármely más egyéb 
módon hasznosítják; 

� a Klinikai vizsgálat és az esetleges további vizsgálatok eredményét felhasználva 
gyógyszer forgalmazási engedély iránti kérelmet nyújtanak be, és az engedély 
birtokában gyógyszert forgalmaznak vagy gyártanak, illetőleg minderre 
vonatkozóan harmadik személlyel szerződést kötnek. 

 
A hasznosítási módok bármelyikéből befolyó bevétel megosztása a szerződők között:  

� a FuturAqua Nyrt. által a HYD Pharma Zrt. részére ténylegesen rendelkezésre 
bocsátott Vételárnak megfelelő bevétel teljes egészére a FuturAqua Nyrt. jogosult 
(a HYD Pharma Zrt-t megelőzően), 

� ez ezen felül realizált bevételt pedig a Felek egymás között egyenlő, azaz 50-50%-
os arányban osztják meg egymás között.  

 

Pécs, 2016. november 8.  

 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság Igazgatósága 

 


