
 
 
 

Megérkezett a WATEREUM:  
blockchain-alapú kriptovalutát alkotott a FuturAqua Nyrt. 

 

 

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

A FuturAqua Nyrt. a víz világpiaci kereskedelmének megteremtéséhez kapcsolódva 
létrehozta a WATEREUM elnevezésű (symbol: WRM), ethereum ERC20 blockchain-alapú 
kriptovalutáját: összesen 10.000.000.000 darab (tízmilliárd darab) WATEREUM token került 
generálásra. A most létrehozott kriptovaluta (token, vagy digitális utalvány) önállóan 
forgalomképes, különlegessége, hogy vagyoni értékű jogot tartalmaz. Egy egységnyi 
WATEREUM felhasználásával a vonatkozó feltételek mellett 1 liter ivóvíz vásárolható a 
FuturAquaNyrt-től. Az ethereum ERC20 blockchain-technológia lehetővé teszi a tokenek 
egyszerű és a világon mindenki számára hozzáférhető kereskedelmét. 

A Társaság távlati célja a most létrehozott blokklánc-alapú vízkitermelési kvóták közösségi 
értékesítésének biztosítása token-értékesítés (ICO) keretei között. Ennek során több lépcsős 
értékesítési struktúrában kínálja majd eladásra a digitális utalványokat a FuturAqua Nyrt. Az 
úgynevezett pre-sale fázisban elsősorban befektetők és a Társaság részvényesei számára lesz 
hozzáférhető a WATEREUM, majd ezt követi a külső befektetőknek történő kiajánlás, a 
privat-sale fázis. A kibocsátott tokeneket a FuturAqua Nyrt. be kívánja vezetni azokra a 
kereskedési platformokra, amelyek kriptovaluták forgalmazását végzik. A projekt keretében a 
nemzetközi trendeknek megfelelő tartalmú és színvonalú módon, valamint az ICO kibocsátást 
támogató rendszerekkel készül majd a WATEREUM tokenek honlapja, amelynek elkészítése 
is megkezdődött.  

A WATEREUM nevű, blokklánc alapú utalvány ivóvízre váltható, a most kibocsátott 10 
milliárd darab token ivóvíz-fedezete a FuturAqua Nyrt. által idén megvásárolt vízbázis lesz. A 
vízműtelepen összesen hét vízkút található, ezek közül kettő mélyfúrású kút: talpmélységük 
370-375 méter, szűrőzésük 300 és350 méter mélységben található, összesített vízhozamuk 
2850 liter percenként. Az elvégzett vízvizsgálatok és hatósági szakvélemények alapján a 
K110 kataszteri számú mélyfúrású kút vize szigorú feltételek mellett ugyan, de akár 
ásványvízzé is minősíthető. A két mélyfúrású kút termelési volumene pedig alkalmas arra, 
hogy belátható időtávon (4-6 év) belül akár a teljes kibocsátott WATEREUM mennyiség 
tulajdonosai ivóvízhez jussanak.  
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