
 
Igazgatósági döntés alaptőke-emelésről  

Felhívás részvényesi elsőbbségi jog gyakorlására 
Rendkívüli tájékoztatás  

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) - a továbbiakban „Társaság” 
tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatóság 2018. január 
24-én 2/2018. (I. 24.) számú határozatával döntött a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjének 
megemeléséről.  

Az alaptőke felemelésére vonatkozó jogosultság alapja: Mint ismeretes, a a FuturAqua Nyrt. 
Közgyűlésének 20/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, 
hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db (Hatmillió darab) 5 HUF 
névértékű részvény kibocsátásával névértéken legfeljebb 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 (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos 
időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama, ami 58,96 Ft. 

Az igazgatósági határozat értelmében most 1.464.000 db, azaz Egymillió-
négyszázhatvannégyezer darab részvény (a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben 
megegyező, és teljes évi osztalékra jogosító, HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) 
került kibocsátásra zárt körben, 60 HUF (Hatvan forint) / részvény kibocsátási árfolyamon.  

A Társaság Igazgatósága a mai napon kézhez vette azt az előzetes kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot, amelyben a KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1012 Budapest, Pálya utca 9., Cg. 01-09-915655) a tőkeemelés során a teljes 
részvénymennyiség lejegyzésére valamint a kibocsátási érték pénzbeli szolgáltatására feltétlen 
és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt. A nyilatkozat szerint a Kft. a 7.320.000 HUF, 
azaz Hétmillió-háromszázhúszezer forint össznévértékű részvényt 87.840.000 Ft, azaz 
Nyolcvanhétmillió-nyolcszáznegyvenezer forint kibocsátási áron átveszi és a kibocsátási árat 
az Nyrt. rendelkezésére bocsátja. 

A tőkeemelés során az Nyrt. részvényeseit jegyzési elsőbbség illeti meg az Alapszabály 
4.4. pontja (Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során) alapján.  A Társaság Igazgatósága 
ez úton felhívja tisztelt Részvényeseit, hogy amennyiben elsőbbségi jogukkal élni kívánnak, 
úgy azt a jelen közlemény mellékletét képező nyilatkozat segítségével 15 napon belül jelezzék 
a FuturAqua Nyrt. Igazgatósága felé. A tőkeemelés során kibocsátandó új részvényekből 
jelenlegi részvényeseink tulajdonosi arányuknak megfelelően feltétlen jegyzési és átvételi 
elsőbbséget élveznek, a fennmaradó részvényeket túligénylés esetén jegyzésarányosan 
allokáljuk az igénylőknek. A részvényesi elsőbbség gyakorlását célzó nyilatkozatokhoz 
kapcsolódóan a Társaság Igazgatósága 2018. január 24. napjára tulajdonosi megfeleltetést kér 
a KELER Zrt-től, hogy az elsőbbségi jog mértéke egyértelmű legyen. A tőkeemelésre kijelölt 
Kft. csak abban az esetben juthat részvényhez, ha a FuturAqua Nyrt. jelenlegi tulajdonosai 
nem jegyzik le a teljes, 1.464.000 darabos mennyiséget.  

Az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő időpontja: 2018. január 25. 

A jog érvényesítésére nyitva álló időszak záró napja: 2018. február 8. 17 óra  



Az elsőbbségi jog gyakorlásának módja: a mellékelt jegyzési ív kitöltése és eljuttatása a 
Társaság részére személyesen, vagy postai úton (FuturAqua Nyrt. 7623 Pécs, Megyeri út 25. 
III. em). A nyilatkozatok beérkezési határideje: 2018. február 8. 17 óra 

A FuturAqua Nyrt. a tőkeemelés összegét az új vízmű ingatlan és a folyamatban lévő projekt 
előkészítésére, valamint leányvállalatai finanszírozására használja fel. A Társaság jegyzett 
tőkéje az alaptőke-emelés után 107.453.000 Ft, amely 21.490.600 darab részvényből  áll.  
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