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A FUTURAQUA NYRT. TÁJÉKOZTATÓJA 
 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; adószáma: 23174586-2-07) az alábbiakról tájékoztatja a 

Tisztelt befektetőket és tőkepiac szereplőit: 

 

A Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephely: 1122 Budapest, 

Krisztina krt. 6.) társaságunkkal szemben meghozta a 2022. július 12. napján kelt, társaságunk 

részére 2022. július 13. napján kézbesített, H-JÉ-III-B-36/2022. számú határozatot. 

 

A fenti határozat rendelkező része az alábbiakról rendelkezik: 

 

„I. Az MNB 

a) figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljes körűen tegyen eleget az 

értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi előírásoknak; egyúttal 

b) felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a szükséges minimum 

tájékoztató elkészítéséről és annak – az MNB jóváhagyását követő – közzétételéről a 2022. 

június 29. napján, az 1/2022. (VI.29.) számú igazgatósági határozatában foglalt alaptőke-

emelés szerinti 2.865.000 db – a Kibocsátó korábban kibocsátott, HU0000107362 ISIN 

azonosítójú, dematerializált, 5,- Ft névértékű FuturAqua részvényeivel (FuturAqua 

Részvények) mindenben megegyező – törzsrészvények (Kibocsátással Érintett Értékpapírok) 

nyilvános ajánlattétel útján történő forgalomba hozatalával összefüggésben. 

 

II. Az MNB a Kibocsátással Érintett Értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalát a 

felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnésének időpontjáig – azaz a jóváhagyott 

minimum tájékoztató nyilvánosság számára elérhető módon történő közzétételéig – 

felfüggeszti. 

 

Az MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul 

intézkedik a nyilvános forgalomba hozatal felfüggesztésének megszüntetése iránt. 

 

III. Az MNB az I. pontban hivatkozott, az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára 

vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt – a jelen határozat indokolásában kifejtettek 

alapján – 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a 

Kibocsátót. 

 

IV. Az MNB a jelen határozatban foglalt értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára 

vonatkozó rendelkezések megsértésére tekintettel a Kibocsátóra vonatkozóan a honlapján 

nyilvános közleményt tesz közzé. 

 

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a 

kiadmányozás dátumát, a közlést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon 

belül a Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé 

kell tenni. 

 

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek 

nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban 
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biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további felügyeleti bírság 

kiszabását is. 

 

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 

 

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc 

napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti 

bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság 

önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek 

alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem 

fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke 

minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 

kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú 

számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” 

megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem 

fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami 

adóhatóság adók módjára hajtja be. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét 

a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül 

jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a 

Fővárosi Törvényszék előtt. 

 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-

intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező. 

 

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor 

az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet 

fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony 

ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében 

azonnali jogvédelmet kérhet. 

 

A bíróság a pert fő szabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a 

keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak 

nincs helye.” 

 

Társaságunk jelen közzététellel teljesítette a fenti, a rendelkező rész IV. pontját követő 

bekezdésben írtakat. 

 

Alap, 2022. július 13. 
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