
 
 
 
 
 

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

 

H A T Á R O Z A T O K  

 

 

A FuturAqua Nyrt.  

(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”) 

04. 28-án tartott megismételt közgyűlésén 
 

A közgyűlés az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a megismételt közgyűlés a jelen 

lévő részvényesek, illetve általuk képviselt szavazati jogtól függetlenül az eredeti napirenden szereplő 

kérdésekben határozatképes. A megismételt közgyűlésen az egyébként leadható szavazatok 16,44 %-

át képviselő részvényes (3.930.895 szavazat) képviseltette magát és az alábbi határozatok születtek: 

 

„A Közgyűlés 1/2022. (IV. 28.) határozatával, egyhangú szavazással (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Zsolt Andrást az Igazgatóság elnökét, 

jegyzőkönyvvezetőnek az ENVIRO-GEO Bt-t, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Fodor Istvánt, a 

szavazatszámlálóknak dr. Szegedi Andrást és dr. Nagy Nikolettet.” 

 

„A közgyűlés 2/2022. (IV. 28.) határozatával, egyhangú szavazással (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2021. évi 

tevékenységéről, a 2021. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és 

konszolidált pénzügyi kimutatásait elfogadja.” 

 

„A közgyűlés 3/2022. (IV. 28.) határozatával, egyhangú szavazással (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített 

egyedi és konszolidált 2021-es beszámolóhoz elfogadja.” 

 

 „A közgyűlés 4/2022. (IV. 28.) határozatával az Audit Bizottság jelentését, egyhangú szavazással 

(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített 

egyedi és konszolidált 2021-es beszámolóhoz elfogadja.” 

 

„A közgyűlés 5/2022. (IV. 28.) határozatával, egyhangú szavazással (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) a Társaság könyvvizsgálójának 2021-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi 

számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja.” 
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 „A közgyűlés 6/2022. (IV. 28.) határozatával, egyhangú szavazással (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság 

könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– 

szerinti egyedi és konszolidált 2021. éves jelentését elfogadja; a 2021. üzleti év után osztalékfizetésre 

nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.” 

 

„A közgyűlés 7/2022. (IV. 28.) határozatával, egyhangú szavazással (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) a Társaság 2021-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.” 

 

A közgyűlés 6. és 8. napirendi pontját illetően a közgyűlés – a részvényesek többségének 

tartózkodása miatt – nem fogadta el a közzétett határozati javaslatokat. 

 

Alap, 2022.04.28. 
 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
           Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 


