
 

 
 
 

Tulajdonosi bejelentés 
 

5%-os küszöbérték átlépéséről  
 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) - a továbbiakban „Társaság” 
a mai napon kézhez vett értesítés alapján saját és részvényese nevében tájékoztatja a Tisztelt 
Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról. 
 
A KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. (1012 Budapest, Pálya utca 9., Cg. 01-09-
915655), a Tpt. 61. §-ban foglalt kötelezettségeinek eleget téve bejelenti, hogy 
FUTURAQUA törzsrészvények értékesítése után átlépte az 5%-os tulajdonosi 
küszöbértékeket, részesedése a Társaságban 4,72%-ra csökkent. 
 
Pécs, 2017. november 23. 
 
 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
 
 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 
kapcsolódikii: FuturAqua Nyrt.  

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése  

[] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii : FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02)  

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. (1012 
Budapest, Pálya utca 9., Cg. 01-09-915655) 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2017. november 21. [5%-os határ 
átlépése]) 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 



A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii : 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-kód 
használatával) Részvények 

száma 
Szavazati 
jogok számaix 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

FuturAqua Nyrt. 
törzsrészvény (ISIN 
HU0000107362) 

1.770.000 
db 

1.770.000 
db 

945.845 db 945.845 db  4,72%  

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

1.770.000 db 1.770.000 
db 

945.845 db 945.845 db  4,72%  

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii : 

A pénzügyi eszköz, 
illetőleg megállapodás  
típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz 
felhasználása/átváltása esetén 
megszerezhető szavazati jogok 
száma  

Szavazati jogok %-a 

FuturAqua Részvény  

vételi jog (opció) 

2017. december 31. 2017. december 31. 1.159.000 5,78% 

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

1.159.000 5,78% 

 

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

2.104.845 db 945.845 db 4,72% 

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi:  

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

 

Kelt: Budapest, 2017. november 22. 

 


