A FUTURAQUA ÁSVÁNYVÍZTERMELŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÁSA A 2019.04.30-i
KÖZGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81–83.; adószáma: 23174586-2-07, a
továbbiakban a Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit és a tőkepiac szereplőit a
Társaság 2021. november 25. napján tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi tájékoztatás
hangzott el.
1. Társaságunk elmúlt időszaki forrásteremtési tevékenysége
Társaságunk az elmúlt időszak során számos pénzintézettel, befektetési társasággal, tőke
alappal folytatott tárgyalásokat. A tapasztalatokat összegezve elmondható, tekintettel arra,
hogy az IFRS szabályok szerint a Watereum tokenekből származó bevétel nem
minősíthető árbevételnek (jelenleg halasztott bevétel soron kerül feltüntetésre) a pénzügyi
szektor nem tudja megfelelően értelmezni.
Az Igazgatóság tagjai ezért úgy döntöttek, hogy saját maguk finanszírozzák a 2019-ben
meghatározott célok elérését.
2. Jogszabályi környezet változása a stratégiai irányokban
-

Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv
Körforgásos jogszabálycsomag
Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió

Számos törvény és jogszabály látott napvilágot, amelyek a Futuraqua Nyrt. tevékenysége
tekintetében meghatározó volt.
3. Covid19-pandémia gazdasági hatásai súlyosak és szerteágazóak. Bizonyos gazdasági
ágazatokban gyakorlatilag azonnal megjelent, míg másutt csak később érezteti negatív
hatásait a 2020 januárjában kitört járvány. A 2010-es évek elejétől világszerte fokozatosan
emelkedő gazdasági teljesítmény és az ebből fakadó fokozott gazdasági növekedés
korszakát a vírus terjedése és a leállások, karanténok miatti bevétel- és termeléskiesések
megszakították. A Futuraqua Nyrt. 2020-2021-es év üzleti terveinek megvalósítását
nagymértékben befolyásolta a világjárvány. A vezetőség minden erejével azon
dolgozott, hogy a Társaság számára a pénzügyi stabilitást biztosítsa s új
lehetőségekkel a cégcsoport hosszútávon nyereséges működését előkészítse.

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.
www.futuraqua.eu
info@futuraqua.eu

4. Tokenizációs folyamat
-

-

-

Társaság 2019. májusában megválasztott, új összetételű igazgatóságának döntése
alapján a Watereum értékesítése felfüggesztésre került az addigi tapasztalatok
összegzése és azok elemzése céljából.
2019 év végére megszületett a döntés a tokenizációs folyamat újraindításáról, majd
a fejlesztés megvalósítására a szerződés megkötéséről
2020 év elejére a műszaki átadásokat követően, független auditor általi vizsgálat is
megtörtént
2020.04.15. A Watereum tokenek piaci bevezetésére vonatkozó felhatalmazás
2020.04.23. Megkezdődött a Watereum tokenek kibocsájtása
2020.10.01. A Watereum tokenek második sorozatának kibocsájtása
2021.03.05. A Társaság Igazgatósága megkezdte, a kiadásra került Watereum
tokenek kereskedésére alkalmas rendszer élesítéséhez szükséges előkészületi
munkákat, melynek lépéseiről a jövőben további tájékoztatás kiadására készül
2021.04.15. Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 4/2021. (IV. 15.)
határozatával a Watereum rendszer megvalósítási szerződés lezárását jóváhagyja
2021.11.25. Döntés a Watereum token-, kereskedési platform elindításáról

5. Az Aqua IT Kft. (alvállalkozó) képviseletében megjelent Gáncs Gábor tájékoztatást
nyújtott a 2020. áprilisban elindított Watereum wallet alapú 1.0 kereskedési megoldás
továbbfejlesztett változatáról, amely kereskedési platformként új típusú tokenek,
kripto eszközök megjelenítésére, kezelésére alkalmas. A Watereum 2.0 változat
https://www.hcex.hu oldalon elérhető teszt változatának működését bemutatta az azzal
kapcsolatos műszaki készletgazdálkodási, értékesítési megoldásairól tájékoztatást
nyújtott.
6. Szekszárdi vízbázis kútrekonstrukciója, körforgásos energetikai és magas minőségű
műszaki megvalósítással naperőmű park által biztosított energiával.
7. Alapi palackozó üzem innovációja
-

-

-

A palackozó üzem 2020.07.22-én kapta meg a hivatalos működési-üzemeltetési
engedélyt. A kereskedelmi forgalomba bocsájtás feltétele volt, hogy folyamatos
laboros kontrolt végezzünk. Tárolási próbákat és vízminta eredményeket
készítettünk. 2020 nyár végére már legördült a szalagról az első gasztro vonalra
szánt 0,33 L-es visszaváltható üveg palackos ásványvíz.
A pandémia következtében a nagykereskedelem szerepe jelentősen gyengül a
HORECA szektorban, a Társaság vezetősége részben újrapozícionálni kényszerült
a korábbi célkitűzéseket egy merőben új, azonban a Futuraqua küldetésébe
illeszkedő, környezetbarát, a műanyag pet palack kiváltására alkalmas úgynevezett
bag in box csomagolású ásványvíz gyártását kezdtük meg.
Leányvállalatunk a LIDL kiskereskedelmi áruházlánccal kötött szerződést, 10 L-es
kiszerelésű bag in box beszállításra. Ehhez kapcsolódóan 2021 év elején
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-

megkezdődött a beszállítás feltételeinek előkészítése. IFS nemzetközi standardok
szerinti auditáción esett át az üzem, amely nem kis munkával és beruházással járt.
2021. július végén megkezdődött a beszállítás az áruházláncba, majd 2021.
szeptemberben újabb mennyiség átadására került sor.
2021. októberben a partner áruházlánc kiértékelte a tapasztalatokat, amely alapján
2022 év elejére újabb beszállításokra kerülne sor
Folyamatos tervek között szerepel a brand építés (üveges víz népszerűsítése),
továbbá a saját márkás 5 L-es bag in box ásványvíz bevezetése a piacra:
online kereskedelmi hálózatokkal, ételfutár cégekkel is tárgyalások folynak

A Futuraqua Nyrt. célkitűzése az innovatív termékein keresztül a fogyasztói társadalom
szemlélet formálása egy környezettudatos életmódra!

Alap, 2021.11.25.
Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
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