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A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLLYEL SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY TRANZAKCIÓJA 
 

TÁJÉKOZTATÁS VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLLYEL SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY 
ÜGYLETÉRŐL A PIACI VISSZAÉLÉSEKRŐL SZÓLÓ 596/2014 EU RENDELET ALAPJÁN 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok 

a) Név RNT Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Vezetői feladatokat ellátó személy pozíciója:  
File Szabolcs, az Igazgatótanács tagja 
Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy:  
RNT Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az 
aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

b) LEI 5299001G3Y6HV6RQ4D54 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes 
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet 
bonyolítottak le 

a) A pénzügyi eszköz leírása, az 
eszköz típusa 
Azonosító kód 

törzsrészvény 
ISIN: HU0000107362  
  
 

b) Az ügylet jellege tőkeemeléskor a jegyzésben való részvétel 
(Az ügylet részvényopciós programhoz nem kapcsolódik.) 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 
Ár(ak) Volumen(ek) 

 25 HUF/darab  2 200 000 darab 

  

d) Összesített információ 
— Összesített volumen 
—  Ár 
 

 
2 200 000 darab 
25 HUF / darab 

e) Az ügylet dátuma 2022-11-15 (15:50 UTC) 

f) Az ügylet helye kereskedési helyszínen kívül 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes 
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet 
bonyolítottak le 
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a) A pénzügyi eszköz leírása, az 
eszköz típusa 
Azonosító kód 

osztalékelsőbbségi részvény  
(Új kibocsátású részvény, ISIN azonosítóval még nem rendelkezik)  
  
 

b) Az ügylet jellege tőkeemeléskor a jegyzésben való részvétel 
(Az ügylet részvényopciós programhoz nem kapcsolódik.) 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 
Ár(ak) Volumen(ek) 

 25 HUF/darab  12 400 000 darab 

  

d) Összesített információ 
— Összesített volumen 
—  Ár 
 

 
12 400 000 darab 
25 HUF / darab 

e) Az ügylet dátuma 2022-11-15 (15:50 UTC) 

f) Az ügylet helye kereskedési helyszínen kívül 

 
 
Budapest, 2022. november 18.  
 
 
 


