
 
 
 

Igazgatósági döntés alaptőke-emelésről   
Felhívás részvényesi elsőbbségi jog gyakorlására  

 
Rendkívüli tájékoztatás 

  

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) - a továbbiakban „Társaság” 
tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatóság 2019. július 
16-án 8/2019. (VII. 16.) számú határozatával döntött a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjének 
megemeléséről.   

Az alaptőke felemelésére vonatkozó jogosultság alapja: Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. 
Közgyűlésének 20/2014. (VIII. 7.) határozatával 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 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) 
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, ami a rendelkezésre álló adatok 
alapján 77,96 Ft.  

Az igazgatósági határozat értelmében most 2.509.400 db, azaz Kettőmillió-ötszázkilencezer-
négyszáz darab részvény (a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben megegyező, és 
teljes évi osztalékra jogosító, HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) került 
kibocsátásra zárt körben, a FuturAqua részvények Budapesti Értéktőzsdén jegyzett 
árfolyamának 180 napos átlagárán, mint kibocsátási árfolyamon.   

A Társaság Igazgatósága a mai napon kézhez vette azokat az előzetes kötelezettségvállalási 
nyilatkozatokat, amelyben a tőkeemelés során a teljes részvénymennyiség lejegyzésére 
valamint a kibocsátási érték pénzbeli szolgáltatására feltétlen és visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállaltak. A tőkeemelésre a következő magánszemélyek tettek 
visszavonhatatlan kötelezettségvállaló nyilatkozatot:  

1. Deák Sándor 500.000 db 

2. Egyed Gábor 500.000 db 

3. Juhász András: 1.000.000 db.  

4. Kis-Benedek Róbert Ferenc 509.400 db 

A tőkeemelés során az Nyrt. részvényeseit jegyzési elsőbbség illeti meg az Alapszabály 4.4. 
pontja (Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során) alapján.  A Társaság Igazgatósága ez úton 
felhívja tisztelt Részvényeseit, hogy amennyiben elsőbbségi jogukkal élni kívánnak, úgy azt a 
jelen közlemény mellékletét képező nyilatkozat segítségével 15 napon belül jelezzék a 
FuturAqua Nyrt. Igazgatósága felé. A tőkeemelés során kibocsátandó új részvényekből 
jelenlegi részvényeseink jegyzési és átvételi elsőbbséget élveznek, a fennmaradó részvényeket 
túligénylés esetén jegyzésarányosan allokáljuk az igénylőknek. Az elsőbbségi jog gyakorlása 



és az igényelt részvények kiosztása az igazgatósági döntés alapján a "kártyaleosztás" elve 
alapján történik: a jegyzési szándékot határidőben benyújtó részvényesek sorba állítása során 
az igényelt mennyiség mértékéig folyamatosan leosztva a teljes jegyzési darabszám eléréséig 
történik a részvények kiosztása.  

A részvényesi elsőbbség gyakorlását célzó nyilatkozatokhoz kapcsolódóan a Társaság 
Igazgatósága 2019. július 16. napjára tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től, hogy az 
elsőbbségi jog mértéke egyértelmű legyen. Az elsőbbségi jog érvényesítésére 
(nyilatkozattételre) nyitva álló időszak kezdő időpontja: 2019. július 17. A jog érvényesítésére 
nyitva álló időszak záró napja: 2019. augusztus 1. 17 óra   

Az elsőbbségi jog gyakorlásának módja: a mellékelt jegyzési ív kitöltése és eljuttatása a 
Társaság részére személyesen, vagy postai úton (személyes benyújtás esetén: FuturAqua Nyrt. 
fióktelepe 1076 Budapest, Százház utca 29-37 Fszt D2). A nyilatkozatok beérkezési 
határideje: 2019. augusztus 1. 17 óra . 

 A FuturAqua Nyrt. a tőkeemelés összegét a vállalati stratégiai terv végrehajtására fordítja. A 
Társaság jegyzett tőkéje az alaptőke-emelés után 120.000.000 Ft, amely 24.000.000 darab 
részvényből  áll.   

  

Budapest, 2019. július 16.  

  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 



  

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog 

megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

1. Olyan meglévő részvény kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, 

amelyhez szavazati jog kapcsolódikii: FuturAquaNyrt. 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 
xszavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 
□ pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott 
részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 
□ a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Erdős Richárd Zoltán 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: 
............................. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.04.05. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5 % 
7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi  

 A kiváltó ügyletet 

megelőző helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
  

A részvények 
osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN- 
kód használatával) 

 
Részvények 

száma 

 
Szavazati 

jogok 

száma
ix

 

 
Részvények 

száma 

 

Szavazati jogok száma
x

 

 
Szavazati jogok %-a 

 

   Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett  

FuturAquaNyrt. 
törzsrészvény 
(ISIN 
HU0000107362 

941.000 941.000 1.595.000 db 1.595.000 db  7,42   

A) RÉSZÖSSZEG  
(a szavazati jogok 
összesítése alapján) 

941.000 941.000 1.595.000 db 1.595.000 db  7,42   

  
Pénzügyi eszközök  

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

  

A pénzügyi eszköz, 
illetőleg megállapodás 

típusa 

 

Lejárat időpontja
xiv

 

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv

 

Az eszköz 
felhasználása/átváltása 
esetén megszerezhető 
szavazati jogok száma 

 
Szavazati jogok %-a 

 

      

  B) RÉSZÖSSZEG 
(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

   

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a  

1.595.000 db 1.595.000 db 7,42  



8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati 

jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: 

............................................ 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: .................................................................... 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-

én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: ...................................................................................... 

Kelt [város], [dátum] 

A formanyomtatvány mellékletexvii 

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 

Teljes név: Erdős Richárd Zoltán 

Cím: .1133 Budapest, Váci út 114. 

Telefonszám: +36306466000 

Egyéb lényeges információ (természetes személy kivételével legalább egy kapcsolattartó 

személy): ...................................................................................................................................... 

b) A bejelentő személy azonosító adatai [amennyiben az a) pontban említett személy nevében 

más teszi meg a bejelentést]: 

Teljes név: .................................................................................................................................... 

Cím: ............................................................................................................................................. 

Telefonszám: ............................................................................................................................... 

Egyéb lényeges információ (bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) ............. 

c) További információk 

 

Budapest, 2019. április 5. 
 

 


