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Igazgatósági döntés alaptőke-emelésről 
Rendkívüli tájékoztatás 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83.; adószáma: 23174586-2-07) - a 

továbbiakban „Társaság” tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy az 

Igazgatóság 2022. június 28-án az 1/2022. (VI. 28.) számú határozatával döntött a FuturAqua 

Nyrt. alaptőkéjének megemeléséről. 

Az alaptőke felemelésére vonatkozó jogosultság alapja:  

Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. közgyűlésének 5/2019. (VII. 29.) határozata felhatalmazza 

a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db 

(Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken legfeljebb 30.000.000 

HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2019. 

augusztus 8-tól számított 3 (három) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények 

kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: 

HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért 

átlagárfolyama.  

A fenti felhatalmazás birtokában az 1/2022. (VI. 28.) számú határozatával az igazgatóság úgy 

döntött, hogy a társaság alaptőkéjét a Kis-Benedek Róbert Ferenc és Hajnal Zsolt András, 

mint apportőrök által a társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulással, új részvények forgalomba hozatalával, zártkörűen megemeli. Jelen döntés 

alapján az alaptőke-emelés során alkalmazott kibocsátási érték 40,-HUF/részvény. Az 

igazgatósági határozat értelmében most mindösszesen 1.435.000 db, azaz egymillió-

négyszázharmincötezer darab részvény (a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben 

megegyező, és teljes évi osztalékra jogosító,HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) 

kerül kibocsátásra zárt körben (Kis-Benedek Róbert Ferenc: 722.500 db, Hajnal Zsolt András: 

712.500 db), 40,-HUF/db kibocsátási árfolyamon nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása 

ellenében, amely a Futuraqua Nyrt. részvényeit illetően a 180 napos súlyozott tőzsdei átlagár 

alapján került meghatározásra. 

Az Uniconto Számvitelkutatási Kft. 2022. június 15. napján elkészítette az apportőrök által 

rendelkezésre bocsátandó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentését. A jelentés alapján a szolgáltatandó nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás apportértéke Hajnal Zsolt András esetében 28.500.000 Ft, Kis-Benedek Róbert 

Ferenc esetében 29.048.967 Ft. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya mindkét apportőr 

esetében az apportértékkel egyező mértékű pénzkölcsön követelés, amely lejárt és esedékes, 

kötelezettje a Futuraqua Nyrt, ekként az adós által elismert követelésként apportképes. 

Hajnal Zsolt András és Kis-Benedek Róbert Ferenc a kibocsátásra kerülő új Futuraqua 

részvények átvételére írásban már kötelezettséget vállaltak. Az új részvények forgalomba 

hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 95. pontja és 

értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 
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2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 

európai parlamenti és tanácsi rendelet („EU Rendelet”) alapján minősül zártkörűnek. 

A Társaság jegyzett tőkéje az alaptőke-emelés után 129.675.000 Ft, amely 25.935.000 darab 

részvényből áll. 

Alap, 2022. június 29. 
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