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A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81–83.; adószáma: 23174586-2-07, a továbbiakban a Társaság)
ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2020. január 21.
napján tartott rendkívüli közgyűlésén a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum
kriptovalutáról tett alábbi tájékoztatásról.
1. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon
menedzselésével és hasznosításával foglalkozik.
2019. április 30-án az éves rendes közgyűlésen a fenntarthatóság, illetve annak támogatása
került a társaság jövőképének a középpontjába. A FuturAqua Nyrt. elkötelezetté vált a klímaés vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt.
Felelős vállalatként ugyanis hisszük, hogy a vízgazdálkodás területén folytatott
tevékenységünkkel hozzájárulhatunk bolygónk és civilizációnk jövőjének a biztosításához,
ivóvizeink környezeti fenntartásához. „FuturAqua – A víz jövője – A jövő vize” – fogalmaztuk
meg eme küldetésünk esszenciáját új mottónkban. A társaság egyúttal arra törekszik, hogy a
„jövő vállalataként” követendő példát mutasson.
Részvényeseink korábbi döntésének megfelelően a Társaság igazgatósága a 2019. július 29-ei
rendkívüli közgyűlés óta eltelt időszakban is – a Társaság további új stratégiai célkitűzései
mellett – folyamatosan dolgozott a Watereum token újragondolásán, illetve kereskedési
platformra történő bevezetésén. Eme munka eredményeinek az ismertetése következik az
alábbiakban.
Az Ethereum ERC-20 blockchain-technológián alapuló Watereum egy merőben új és
egyedülálló rendszer, egy eddig ismeretlen termék és szolgáltatás Magyarországon. Egy
egységnyi Watereum – a vonatkozó feltételek mellett – egy liter ivóvíz vételi jogát biztosítja a
FuturAqua Nyrt.-től. A Watereum azonban ennél is több lehetőséget kínál: általa
kézzelfoghatóvá válik társaságunk küldetésének az esszenciája: „FuturAqua – A víz jövője – A
jövő vize”.
2. A 2019. év november hónapban aláírt szerződés alapján megkezdődött a Társaság által
kezdeményezett, Watereum elnevezés alatt futó tokenizációs fejlesztések megvalósítása, a
folyamatok kiszolgálására alkalmas rendszer kiépítése.
3. A Társaság által a tokenizációs fejlesztések megvalósításával megbízott partner a műszaki
munkálatok során december hónapban kialakította a szerverpark elhelyezésére alkalmas
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géptermet. Ebben a kor műszaki követelményeinek megfelelő biztonsági rendszereket
telepített és üzemelt be. A biztonsági rendszerek egyaránt magas szintű védelmet biztosítanak
fizikai megsemmisülés, betörés és rablás, valamint az informatikai hálózatokon esetlegesen
érkező támadások ellen.
A Társaság által a tokenizációs fejlesztések megvalósításával megbízott partner a kialakított
gépteremben telepítette a szerverparkot. Eme munkálatok során kiemelt figyelmet fordított
a megfelelő minőségű hardverelemek telepítésére, azok kivétel nélkül alkalmasak
szerverszintű szolgáltatás biztosítására. A telepített környezeti körülményeket szabályozó
rendszer – mind az állandó hőmérséklet, mind a porvédelem szempontjából – biztosítja a
szerverek hosszú távú üzemeltetésének a lehetőségét.
A telepített rendszer főbb moduljai a webalapú alkalmazásokhoz, a mobilapplikációkhoz, az
adatbázisokhoz, a Walletekhez, valamint az Ethereum-kapcsolathoz szükséges valamennyi
részegységet biztosítják.
Az IT biztonsági rendszerek esetén telepített, a CISCO cég által biztosított betörésvédelmi és
adatlopási megoldások a piacon elérhető prémiumkategóriás védelmet biztosítják a rendszer
számára.
4. A Társaság igazgatósági elnökének és tagjainak a jelenlétében 2020. január 16-án lezajlott
a Watereum tokenizációs fejlesztések első ütemének – a rendszer műszaki elemeire
vonatkozó – hivatalos átadása, továbbá az igazgatóság döntése alapján elindult a tokenalapú
elszámolási rendszer megvalósítása.
Az átadás során a Társaság képviselői személyesen megtekintették az egyedileg kialakított
üzemeltetési helyet, a telepített szerverparkot, továbbá a tokenizációs fejlesztések
megvalósításával megbízott partner részletes tájékoztatást adott és élő bemutatót tartott a
rendszer működéséről, annak elemeiről, különös tekintettel a biztonsági modulokra. Ennek
részeként bemutatta a kiépített rendszer már kialakított, de jelenleg tesztüzemben működő,
élő közvetlen kapcsolatát az Ethereum hálózatával, amely alkalmas a fullnode-kapcsolat
üzemeltetésére, valamint a private network kialakítására. A jelenleg tesztüzemben futó
kapcsolat élesítése a megfelelő szabályozói környezet kialakítása, valamint az azzal
kapcsolatos közgyűlési hozzájárulások után történik meg.
A hardverrendszer a műszaki átadás napjától élesben és 24 órában működik, így a jelenleg
tesztüzemben működő, élő közvetlen Ethereum-kapcsolat és szoftverek éles üzemének
elindítása már többhetes tapasztalat és az esetleges rejtett hibák feltárása után történik meg.
5. A Társaság igazgatósága a tokenizációs fejlesztések megvalósításával megbízott partner
által a fentiek szerint ismertetett rendszert harmadik, független féllel megvizsgáltatta: az
auditor a rendszert teljes mértékben biztonságosnak találta. A kiépített rendszer banki szintű
biztonsággal rendelkezik. A Társaság által megbízott partner egyúttal dolgozik a biztonsági
(audit) szabályzat kidolgozásán.
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6. A Társaság igazgatóságának döntése alapján a műszaki átadás után megkezdődött a
tokenizációs fejlesztések megvalósításának következő üteme: a rendszer külső
kommunikációs szoftvereinek befejezése, beüzemelése, valamint a tokenek programozása.
7. A Társaság igazgatósága egyúttal elfogadta a Watereum arculatát.
8. A műszaki átadást követően megkezdődött a központi rendszertől legalább 100 kilométer
távolságban létesített backup rendszer beüzemelése.
9. A Társaság igazgatósága a Watereum elnevezés levédetéséhez benyújtotta a szükséges
védjegybejelentést, illetve megindította a védjegy-lajstromozási eljárást a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalánál (SZTNH). Ezáltal a Watereum elnevezés Társaságunk általi használata
elsőbbségi védelmet élvez.
10. A jövőben hatósági engedélyezési eljárás indul a Watereum rendszerére vonatkozóan.
11. Megkezdődtek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) előírásainak megfelelő hatósági bejelentésekhez
szükséges előkészítő jogi munkálatok.
12. A korábbi tokentulajdonosok jelentkeztek a Társaságnál, amely felvette velük a
kapcsolatot. Ügyvédi egyeztetést tartunk, a jelentkezők kérésére a rendkívüli közgyűlés utáni
időszakban.
13. A tokenizációs fejlesztések eredményeként megvalósuló Watereum rendszer élesítéséről,
illetve annak időpontjáról a Társaság – várhatóan egy hónapon belül összehívott következő –
rendkívüli közgyűlése dönt.
14. A Társaság igazgatósága a jövőben befektetői ügyféltalálkozókat szervez.
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