
 
Tulajdonosi bejelentések - a FORRÁS Nyrt., ,Békés Attila, KÁRRO Kft., ENVIRO-

GEO Bt. és a HYD Pharma Zrt. részvényesek részesedés-változása   
a FuturAqua Nyrt-ben 

  2018. január 11. 

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) saját és részvényesei nevében 
tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról. 

A FORRÁS Nyrt. 2016. október 27-én a dr. Fodor István és dr. Pais Ella Regina igazgatósági 
tagok érdekeltségébe tartozó ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti 
Társasággal  (7623 Pécs, Megyeri út 25., adószáma: 20104584-2-02)  kötött opciós vételi 
jogot alapító szerződés alapján vételi jogával élt és megszerezte 1.750.000 darab 
FUTURAQUA törzsrészvény (ISIN-kód: HU0000107362) tulajdonjogát. A részvények 
transzferálásra kerültek a FORRÁS Nyrt. értékpapír-számlájára, amely tranzakció 
eredményeként a FORRÁS Nyrt. 4.908.000 darab részvény tulajdonosa lett, amely a szavazati 
jogok 24,5%, a FORRÁS Nyrt. így átlépte a 20%-os szavazati küszöbértéket.  

A fenti ügylet kapcsán az ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság  
(7623 Pécs, Megyeri út 25., adószáma: 20104584-2-02)  részvényeinek száma 2.511.243 
darabra változott, amely a jegyzett tőke 12,54%-a, az ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és 
Szolgáltató Betéti Társaság  így átlépte a 20%-os és a 15%-os szavazati küszöbértékeket.  

Békés Attila, a Társaság részvényese a 2016. szeptember 29-én kötött opciós adásvételi 
szerződés teljesítése keretében 1.159.000 db FUTURAQUA törzsrészvényt (ISIN kódja: 
HU0000107362) adott át a KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. részére, a Random 
Capital Zrt. befektetési szolgáltató, mint számlavezető közreműködésével. A tranzakció után 
Békés Attila részvényállománya 602.902 darabra változott, amely a jegyzett tőke 3,01%-a. 
Békés Attila a vételi jog teljesítése során átlépte a 5%-os szavazati határt, a KÁRRO 
Befektetési és Vagyonkezelő Kft. az ügylet eredményeként 1.403.999 darab részvény 
tulajdonosa, ami 7,01%-os szavazati aránynak felel meg, így a KÁRRO Kft. szintén átlépte az 
5%-os szavazati küszöbértéket.  

A HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság (dr. Somlyai Gábor FuturAqua Nyrt. 
Igazgatósági tag érdekkörébe tartozó gazdasági társaság) 2017. december 31-ig szóló opciós 
vételi jogot biztosító szerződésében foglalt jogával nem élt, így összesen 1.611.000 darab 
FUTURAQUA törzsrészvény vonatkozásában vételi joga megszűnt. A HYD Pharma Zrt., 
mint jogosult a KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-
915655, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) részvényessel szemben 1.389.000 (Egymillió-
háromszáznyolcvankilencezer) darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, névre szóló, 
dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN kódja: HU 0000107362) vonatkozásában 
2018. szeptember 30-ig élhet további vételi jogával. A HYD Pharma Zrt. részesedése e 
pénzügyi instrumentumra vonatkozó esemény kapcsán 6,93%-os részesedésre változott, 
átlépve a 10%-os küszöbértéket.  
 
Pécs,  2018. január 11. 
 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Melléklet: 5 db táblázat



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: Békés Attila 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2018. január 9. 

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

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

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

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok számaix 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

FuturAqua Nyrt. 
törzsrészvény (ISIN 
HU0000107362 

1.761.902 db 1.761.902 
db 

602.902 db 602.902 db  3,01%  

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

1.761.902 db 1.761.902 
db 

602.902 db 602.902 db  3,01%  

 

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 

     

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

 

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

602.902 db 602.902 db 3,01%  

 

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: Pécs, 2018. január 9. 
 



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: KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft.  

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2018. január 9. 

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

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

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

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok számaix 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

FuturAqua Nyrt. 
törzsrészvény (ISIN 
HU0000107362 

244.999 db 244.999 db 1.403.999 db 1.403.999 db  7,01%  

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

244.999 db 244.999 db 1.403.999 db 1.403.999 db  7,01%  

 

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 

- - - -  

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

-  

 

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

1.403.999 db 1.403.999 db 7,01 

 

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: Pécs, 2018. január 9. 
 



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: FORRÁS Nyrt. 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2018. január 10. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 20% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

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

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok számaix 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

FuturAqua Nyrt. 
törzsrészvény (ISIN 
HU0000107362 

3.158.000 db 3.158.000 
db 

4.908.000 db 4.908.000 db  24,5%  

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

3.158.000 db 3.158.000 
db 

4.908.000 db 4.908.000 db  24,5%  

 

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 

- - - -  

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

-  

 

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

4.908.000 db 4.908.000 db 24,5%  

 

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: Pécs, 2018. január 10. 



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): 

[] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése  

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

[x] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: HYD Pharma Zrt. 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2018. január 1. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 10% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

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

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok számaix 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

FuturAqua Nyrt. 
törzsrészvény (ISIN 
HU0000107362 

       

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

       

 

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) 

2018. szeptember 30. 2018. szeptember 30. 1.389.000 db 6,93% 

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

1.389.000 db 6,93% 

 

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

1.389.000 db 1.389.000 db 6,93% 

 

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: Pécs, 2018. január 10. 

 



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: ENVIRO-GEO Bt. 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2018. január 10. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 20%, 15% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

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

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok számaix 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

FuturAqua Nyrt. 
törzsrészvény (ISIN 
HU0000107362 

4.261.243 db 4.261.243 
db 

2.511.243 db 2.511.243 db  12,54%   

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

4.261.243 db 4.261.243 
db 

2.511.243 db 2.511.243 db  12,54%   

 

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 

- - - -  

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

-  

 

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

2.511.243 db 2.511.243 db 12,54%  

 

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: Pécs, 2018. január 10. 

 


