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FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság  

NYILATKOZAT  
 

a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő  Részvénytársaság  –  a  továbbiakban:  „Társaság”  vagy  „Kibocsátó”  

–  Igazgatósága által elhatározott 12.547.000,-  Ft  névértékű  alaptőke-emelés  során  zárt 
körben  forgalomba  hozandó  2.509.400  db 5 Ft   névértékű,   egy   részvénysorozatba 

tartozó (ISIN HU0000107362) dematerializált törzsrészvényből  –  a  továbbiakban:  „Új  
Részvények” –  történő  adott  részvénymennyiség lejegyzése 

Egy részvény ára: 77,96 Ft 
 

1. Részvényes adatai: 
 

Név / Cégnév:         ____________________________________ 
 
Lakcím / Székhely:     _______________________________ 
Anyja neve / Cégj.szám:____________________________ 
Adóaz. jel /Adószám:  ______________________________ 
Szig.szám / Útlevélszám:___________________________ 
Bankszámlaszám (ahonnan a jegyzési összeg érkezik): 
___________________________________________________ 
Bankszámlaszám (ahova az esetleges visszautalást teljesíti a Társaság):   
___________________________________________________ 
Értékpapír-számlavezető KELER Zrt-nél vezetett számlaszáma: 
________________________________  
Ügyfélszám vagy azonosító:___________________________ 
Telefonszám: ______________________________________ 
E-mail cím: ________________________________________ 
 
Részvényesi képviselő / meghatalmazott adatai:  
Név:                 ____________________________________________ 
Lakcím:                ________________________________________ 
Szig.szám / Útlevélszám:  __________________________________________________ 
 
 

2. Nyilatkozat a részvényes tulajdonában álló részvények tekintetében: 
 

Kijelentem, hogy a Kibocsátó részvényei közül a tulajdonomban lévő részvények 2019. július 
16-án (Részvényfajta: ISIN HU0000107362 törzsrészvény, névérték: 5 Ft) az alábbiak:  
Darabszám:   ___________________________________  
 

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 
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határidőben benyújtó részvényesek sorba állítása során az igényelt mennyiség mértékéig 
folyamatosan leosztva a teljes jegyzési darabszám eléréséig történik a részvények kiosztása. 

 
3. Részvényesi nyilatkozat a megszerezni kívánt új Részvények tekintetében: 

 
Jelen  nyilatkozat  aláírásával  kijelentem,  hogy a  kibocsátásra  kerülő  új  Részvények 
átvételére  vonatkozó  elsőbbségi  jogommal  élni  kívánok.  Kijelentem továbbá, hogy 
visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok a Társaság Igazgatósága által elhatározott alaptőke-
emelés során kibocsátásra kerülő, jelen nyilatkozatban meghatározott  részvénymennyiségből  
az  alábbi  darabszámú  5  Ft névértékű  dematerializált  törzsrészvény lejegyzésére és 
kibocsátási értékének a Társaság CIB Bank által vezetett 10701214-70585621-51100005 
számú  bankszámlájára történő  megfizetésére  („tőkeemelés”  megjelöléssel) a  
Közleményekben  meghatározott feltételek szerint és az ott előírt határidőben. 
Darabszám:    ____________________                    db,                    azaz  
___________________________________________ darab  
Fizetendő összeg (db*77,96 Ft HUF):      ____________                 Ft,                 azaz  
___________________________________________ forint  
 

4. Egyéb nyilatkozatok 
 
Az általam jegyzett és részemre allokált részvények keletkeztetését a fent megadott 
értékpapírszámlára kérem teljesíteni. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a 
kibocsátás során kiadott közlemények megismerése és betartása a részvényt jegyző fél 
feladata és felelőssége.  
A tőkeemeléssel kapcsolatos társasági közleményt megismertem és a Kibocsátó részéről a 
jogszabályokban előírt tájékoztatásokat megkaptam, amely alapján tudomásom van arról, 
hogy kizárólag a megadott paraméterek betartásával és jelen jegyzési ív szabályszerű  
kitöltésével lehetséges a lejegyezni kívánt részvénymennyiség megszerzése. Jelen jegyzési 
eljárás során saját nevemben, illetve a fent megjelölt személy nevében járok el és azt a 
megadott feltételek ismeretében teszem, amelyet a továbbiakban nem módosíthatok és  nem  
vonhatok  vissza.  
Felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  fenti  adatok  a  valóságnak  megfelelnek  és 
amennyiben  valótlan  adatokat  tüntettem  fel,  úgy  az jelen  nyilatkozatom  érvénytelenségét 
eredményezheti.  
 
Kelt: ________________ 
 

_______________________________ 
részvényes aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
Név:                                       Név:  
Lakcím:                                  Lakcím:  
 
Aláírás                                        Aláírás  

 

Az elsőbbségi jog érvényesítésére 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 (1076 Budapest, Százház utca 29-37 Fszt D2), vagy postai úton 
(7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em) és a részvények ellenértékének megfizetése a Társaság 
bankszámlájára 


