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Közgyűlési határozatok 

a FuturAqua Nyrt. 2020. január 21. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(cégjegyzékszáma: 07-10-001537, székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.) – 2020. január 21. 

napján rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen hozott határozatokat az alábbiakban mutatjuk be. A 

közgyűlésen 12.702.825 db részvény tulajdonosa, összesen 55 részvényes volt jelen. 

1/2020. (I.21.) közgyűlési határozat  
 
„A Közgyűlés 1/2020. (I.21.) határozatával megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Zsolt 
Andrást az Igazgatóság elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Papp Noémi Biankát, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr. Fodor István részvényesi meghatalmazottat, a szavazatszámlálóknak dr. Bogdánffy 
Pétert és dr. Sirola Simont.” 
 
Szavazati arány: Igen: 12.702.825 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db  
 
A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 54,26 %-a igennel szavazott. 

 

 

2/2020. (I.21.) közgyűlési határozat  
 
„A Közgyűlés 2/2020. (I. 21.) határozatával a Társaság Alapszabályának 6.2. pont b) alpontjában 
foglaltak szerint jóváhagyja az Erdős Richárd Zoltánnal, legfeljebb 150.000.000,-Ft keretösszeg erejéig 
kötendő kamat- és költségmentes hitelszerződés megkötését, akként, hogy a Társaság a 
hitelszerződés alapján lehívott kölcsön(ök) összegét legkésőbb 2020. május 31. napjáig vállalja 
visszafizetni, elsősorban a kibocsátani tervezett Watereum tokenek ún. Pre-Sale fázisban alkalmazott 
árfolyamon történő átruházásának útján, amennyiben pedig a tokenek útján történő visszafizetés 
bármely okból nem lehetséges, úgy a Társaság készpénz formájában köteles a kölcsön(ök) összegét 
visszafizetni.” 
 
Szavazati arány: Igen: 11.417.325 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db  
 
A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 51,61 %-a igennel szavazott. 

 

 

3/2020. (I.21.) közgyűlési határozat  
 
„A Közgyűlés 3/2020. (I.21.) határozatával a FuturAqua Nyrt. 5/2019. (VII.29.) számú közgyűlési 
határozatával az Igazgatóság részére adott alaptőke-emelési felhatalmazás vonatkozásában a 
részvényesi elsőbbségi jogot kizárja.” 
 
Szavazati arány: Igen: 11.417.325 db Nem: 0 db Tartózkodott: 0 db  
 
A jelenlévő részvényesek 100 %-a, és a teljes alaptőke 51,61 %-a igennel szavazott. 
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4/2020. (I.21.) közgyűlési határozat  
 
„A Közgyűlés 4/2020. (I.21.) határozatával a Társaság Igazgatóságát legfeljebb 2.400.000 db, 
névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszterhes 
megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100,-Ft, 
legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.” 
 
Szavazati arány: Igen: 10.793.483 db Nem: 1.285.500 db Tartózkodott: 623.842 db  
 
A jelenlévő részvényesek 84,97%-a, és a teljes alaptőke 46,1 %-a igennel szavazott. 

 

Budapest, 2020. január 21. 
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