
Rendkívüli tájékoztatás  
 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 
Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02, a továbbiakban „Társaság”), az alábbiak 
szerint tájékoztatja a tisztelt befektetőket és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2019. július 29. 
napján tartott rendkívüli közgyűlésén tett bejelentésekről: 

 
1. Amint arról a Társaság több ízben tájékoztatta a nyilvánosságot, a Társaság Watereum 

(WRM) néven hozta létre Ethereum ERC20 blockchain-alapú tokenjét. A Társaság a 
korábbiakban az összesen tízmilliárd Watereum token 20 százalékát értékesítette 
magánbefektető részére.  

 
2. A Társaság 2019. májusában megválasztott, új összetételű igazgatóságának döntése 

alapján a Watereum értékesítése felfüggesztésre került az eddigi tapasztalatok összegzése 
és azok elemzése céljából. Ez a folyamat magában foglalta a korábbi projekt informatikai-
biztonsági felülvizsgálatát is. 

 
3. Noha az eddigiekben számos ERC20 token, illetve ehhez kapcsolódó fejlesztés (pl. okos 

szerződések) került piacra, az igazgatóság megítélése szerint az a tulajdonság, amely 
szerint egy egységnyi Watereum felhasználásával a vonatkozó feltételek mellett 1 liter 
ivóvíz lenne vásárolható, a Watereumot továbbra is világosan megkülönböztetheti más 
kriptovalutáktól. 

 
4. A kriptovaluták és kriptotőzsdék világának gyors fejlődése ugyanakkor folyamatosan új 

üzleti lehetőségeket is teremt. Az igazgatóság ezzel összefüggésben – külső szakértők 
véleményére is támaszkodva - úgy látja, hogy a korábban megkeletkeztetett tokenek 
helyett egy új Ethereum ERC tokencsomag létrehozása jobban szolgálhatja a Társaság 
üzleti érdekeit.  

 
5. Az új – továbbra is Watereum néven futó - kriprovaluta kibocsátása során a Társaság 

ragaszkodni kíván az Ethereum technológiához, amelynek legfőbb előnye, hogy 
lehetőséget nyújt ún. okos szerződések megírására és lefuttatására is, amely alapján a 
kibocsátani tervezett új kriptovaluta – egyebek mellett - számítási logika tárolására is 
képes lenne. Az utóbbi blokklánc alapú applikációk lehetőséget adnak egy széleskörűen 
paraméterezhető értékesítési struktúrára. 

 
6. Az igazgatóság a jövőre nézve kedvezőbbnek tartaná, ha a Társaság az új kriptovaluta 

értékesítését és a tokenek kezelését is saját hardverkeretek között végezné. Ebből a célból 
a Társaság saját műszaki-informatikai hátteret kíván létrehozni, amely segítségével a 
tokenek bányászatát is magánál tartaná, amely további jelentős üzleti potenciált rejthet 
magában.  

 
7. Az igazgatóság az új műszaki-informatikai háttér kiemelt szempontjaként tekint az adat- 

és információbiztonságra, ezért független auditor által akkreditált, banki szintű biztonsági 
rendszer kialakítását tartja kívánatosnak.  

 
8. A tervezett új kibocsátással kapcsolatosan több tárgykörben - pl. a tokenek típusa, a 

kibocsátás szabályai és pontos menetrendje stb. - az igazgatóság további döntéseire van 
szükség, még az új tokenek legenerálása előtt. Az ezzel kapcsolatos információkat a 
Társaság a kibocsátást megelőzően, kellő időben közzéteszi.  

 
9. A tervezett kibocsátás során a Társaság együttműködésre törekszik az MNB-vel és az 

egyéb (állami) szabályozókkal. 
 



10. A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseit és a tőkepiac egyéb szereplőit, hogy a 
www.futuraqua.io honlapot nem a Társaság üzemelteti, ezért ennek tartalmáért 
semmilyen felelősséget nem vállal.  
 

11. A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a Társaság hivatalos elérhetőségei 
az info@futuraqua.hu és az info@futuraqua.eu e-mail címek, valamint a 
www.futuraqua.hu honlap. 

 
 
Pécs, 2019. július 29. 
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