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Összefoglaló jelentés 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83.; Cg. 07-10-001537) az alábbiakban összefoglalva mutatja be 

közzétételeit és tájékoztatásait, amelyeket a 2020-as gazdasági évben jelentetett meg. 

Közzétételek, tájékoztatások: 

2020.01.07 19:11 
Tájékoztatás - együttműködési 

szándéknyilatkozat aláírásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.01.16 21:00 Tájékoztatás tokenizációs rendszerről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu     
  

2020.01.21 14:16 
FuturAqua részvények 

kereskedésének felfüggesztése 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu     
  

2020.01.21 20:32 Közgyűlési határozatok 2020.01.21. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.01.21 20:36 

Tájékoztatás a Társaság által 

kibocsátani tervezett Watereum 

kriptovalutáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.01.21 20:38 
Tájékoztatás a Társaság akvizíciós 

terveiről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.01.21 20:39 
Tájékoztatás az alapi palackozóüzem 

beindításáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.01.23 19:38 Tájékoztatás hitelszerződés aláírásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.01.31 19:08 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 2020.01.31. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.02.06 21:26 
Hirdetmény rendkívüli közgyűlés 

összehívásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      
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2020.02.15 19:22 
Tájékoztatás rendkívüli közgyűlés 1. 

napirendi pontjának visszavonásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.02.15 19:24 
Előterjesztések és határozati 

javaslatok 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.02.21 17:43 
Rendkívüli tájékoztatás 

felügyelőbizottsági tag lemondásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.02.27 17:50 
Tulajdonosi bejelentés - bennfentes 

személy részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.02.28 17:59 
Tulajdonosi bejelentés - bennfentes 

személy részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.02.29 9:22 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.02 17:51 
Tulajdonosi bejelentés - bennfentes 

személyek részvénytranzakciói 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.07 20:56 Rendkívüli közgyűlési tájékoztatás 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.07 20:58 Egyéb tájékoztatás 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.09 17:41 
Tulajdonosi bejelentés - bennfentes 

személy részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.13 18:44 
Tulajdonosi bejelentés - bennfentes 

személy részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.16 20:59 
Hirdetmény rendes közgyűlés 

összehívásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      
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2020.03.16 21:02 Javadalmazási nyilatkozat 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.18 21:20 
Rendkívüli tájékoztatás - Megismételt 

rendkívüli közgyűlés elmaradásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.18 21:23 

Tájékoztatás együttműködési 

szándéknyilatkozat aláírásáról és 

hitelszerződés hosszabbításáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.19 9:49 

Tájékoztatás együttműködési 

szándéknyilatkozat aláírásáról, 

hitelszerződés hosszabbításáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.25 20:35 
Közgyűlési előterjesztések, határozati 

javaslatok 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.25 20:37 
Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési 

napirendi pont visszahívásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.25 20:40 
Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési 

napirendi pont kiegészítéséről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.25 20:43 Felelős társaságirányítási jelentés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.25 20:45 
Tájékoztatás a Watereum tokenizációs 

folyamatról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.25 20:48 Watereum.PPT 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.03.31 19:42 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.14 19:02 
Tájékoztatás rendes közgyűlés 

megtartásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      
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2020.04.14 20:53 
Tájékoztatás rendes közgyűlés 

megtartásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.15 19:18 Igazgatósági határozatok 2020.04.15. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.15 19:25 Éves jelentés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.15 19:27 Összefoglaló jelentés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.15 19:29 FT jelentés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.15 19:30 Javadalmazási politika 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.15 20:50 Tájékoztatás 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.16 11:24 Tulajdonosi bejelentés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.23 13:24 
Rendkívüli tájékoztatás Watereum 

tokenről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.04.24 14:09 Tájékoztatás Watereum tokenről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.05.01 10:35 
Alaptőke nagysága, szavazatai jogok 

száma 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.05.01 13:00 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      



 
 
 
 
 

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83. 
www.futuraqua.eu 
info@futuraqua.eu 

2020.05.05 12:20 
Tájékoztatás Engedményezési 

szerződésről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.05.05 18:19 
Tájékoztatás - bennfentes személy 

tranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.05.06 13:44 Tájékoztatás hitelszerződés lezárásáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.05.06 15:52 
Tájékoztatás igazgatósági tag token 

állományáról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.05.12 12:40 Tájékoztatás palackozó üzemről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.06.01 11:46 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.06.14 12:38 Alapszabály 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.06.30 18:36 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 2020.06.30. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.06.30 19:37 
Tulajdonosi bejelentés, igazgatósági 

tag részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.06.30 20:26 Tájékoztatás üzletrész értékesítéséről 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.06.30 21:23 
Tulajdonosi bejelentés, igazgatósági 

tag részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.07.26 21:12 
Tulajdonosi bejelentés - Igazgatósági 

tag részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      
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2020.07.31 15:01 Egyéb tájékoztatás 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.08.01 21:21 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 07.31. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.08.03 7:23 Tájékoztatás 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.08.12 7:42 
Tájékoztatás Watereum tokenekkel 

kapcsolatban 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.08.18 23:04 
Tulajdonosi bejelentés - igazgatósági 

tag részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.08.31 21:49 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 08.31. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.09.30 19:36 
Szavazati jogok száma, alaptőke 

nagysága 2020.09.30. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.09.30 20:35 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 2020.09.30. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.09.30 20:54 Féléves jelentés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.10.01 7:37 
Tájékoztatás Watereum 2 token 

kibocsátásról 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.10.01 20:34 Rendkívüli tájékoztatás 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.10.01 20:36 Közgyűlési meghívó 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      
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2020.10.13 20:46 
Közgyűlési meghívó kiegészítése - új 

napirendi pont 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.10.13 20:48 
Közgyűlési előterjesztések, határozati 

javaslatok 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.10.30 6:59 
Watereum token második sorozatának 

megnevezése 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.10.31 22:36 
Alaptőke nagysága, szavazati jogok 

száma 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.11.03 20:18 Közgyűlési határozatok 2020.11.03. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.11.30 20:57 
Szavazati jogok száma, alaptőke 

nagysága 2020.11.30. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

2020.12.08 19:04 Könyvvizsgáló bejegyzés 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu     
  

2020.12.28 20:27 
Tulajdonosi bejelentés - igazgatósági 

tag részvénytranzakciója 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu     
  

2020.12.31 12:26 
Szavazati jogok száma, alaptőke 

nagysága 2020.12.31. 

www.bet.hu megjelenés               

További közzététel: www.futuraqua.eu 

www.kozzetetelek.hu      

 

Alap, 2021. április 29.  

 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 


