ÁSVÁNYVÍZKÚT
PROJEKTEK
Magyarországon

Jelen tájékoztatóval olyan, kitűnő adottságú, sokrétű ingatlanfejlesztésre alkalmas, cégtulajdonban álló beruházási területeket
ajánlunk figyelmébe, amelyek mindegyikén nagy vízhozamú, minőségi ásványvíz kutak létesültek. Az 5 projektcég100%-os üzletrészének egyben vagy külön-külön történő megvásárlásával a leendő tulajdonos egyben szerzi meg az ingatlanok, a kút/ásványvíz és a vagyoni értékű jogok, azaz az engedélyek tulajdonjogát. A beruházás mint passzív befektetés is megállja a helyét, aktív
befektetés esetén pedig akár 4 éven belül megtérül a befektetett tőke.

A beruházási területek bemutatása
Valamennyi projektingatlan a település belterületi határán belül, vagy annak
közvetlen közelében, jól megközelíthető területen helyezkedik el, így közművesítésük egyszerűen megoldható. Az ingatlanok 40-50%-os beépíthetőséggel rendelkeznek, jellemzően gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezeti besorolás alá esnek. A projektingatlanok megközelíthetősége, fekvése logisztikai szempontból kiváló. Nagyon jó infrastrukturális adottságokkal
rendelkeznek, ebből adódóan a szállítás mind Nyugat-Európa, mind Kelet-Európa, mind pedig Ázsia felé viszonylag egyszerűen kivitelezhető.

A beruházási területek extra eleme
Magyarország kiemelkedő és utolérhetetlen vízügyi adottságokkal rendelkezik, kedvező vízrajzi paramétereinek köszönhetően ásványvíz
nagyhatalomként tartják számon. Erre a tényre alapozva - előzetes hidrogeológiai kutatásokat követően - minden, jelen ajánlatunkban kiajánlásra kerülő projektterületen, olyan ásványvíz minőségű víz termelésére
alkalmas kutakat mélyítettünk le, amelyek a területek hasznosítása vonatkozásában a leendő befektetők számára plusz lehetőséget, egyben
extra profitot jelenthetnek.

Az ingatlanok jelenleg nincsenek beépítve, de beépítésre alkalmasak. Művelési águknak megfelelő, rendezett állapotban vannak.

A kutak - mint fentebb már jeleztük - tudományos geológiai, hidrogeológiai kutatást követően, céltudatos ingatlanfejlesztési tevékenység
eredményeként létesültek. A projektterületeken lemélyített hidegvizes
A beruházási területek - méretükből, nagyszerű lokációjukból és beépíthető- ásványvíztermelő kutak nagy vízhozamúak és elismert természetes ásségükből adódóan - kiválóan alkalmasak kereskedelmi-, áruelosztó-, logiszti- ványvíz minőségű víz felszínre hozatalára alkalmasak. A kutak az elkai központok, raktárbázisok, valamint szolgáltató- vagy beszállító vállalko- múlt néhány évben készültek, szigorú műszaki ellenőri felügyelet melzások megtelepülésére, és akár ásványvíz palackozó csarnok elhelyezésére lett, a szakma előírásainak és a terveknek megfelelően, a lehető legis. A beruházási területek egyben és külön-külön is megvásárolhatóak.
korszerűbb anyagok felhasználásával. Az öt helyszínen már kivitelezett
8 db ásványvíz termelő kútból több mint 1.000.000 m³/év ásványvíz
kitermelésére van engedély, amely mennyiség közel 2.000.000 m³/év
-re növelhető - a kutak kapacitását tekintve. A kutak engedélyezettsége teljes körű és naprakész.
A projektcégek a beruházások megvalósításához rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, valamint földterületekkel, azaz teljes mértékben
előkészítettek a fejlesztésre. A projektek a helyi hatóságok, önkormányzatok támogatását élvezik.

Projek tcég

Zalaqua Kf t.

Key water Kf t.

Vitafit t Water Kf t.

Sanus Aqua Kf t.

Vital Spring Kf t.

Település

Zalaszentgrót

Kulcs

Szeremle

Kerecsend

Újléta

Engedélyezet t
vízmennyiség

283.000 m /év

300.000 m /év

146.000 m /év

146.000 m /év

146.000 m 3 /év

Maximális
vízhozam

333.000 m 3 /év

470.000 m 3 /év

450.000 m 3 /év

420.000 m 3 /év

260.000 m 3 /év

Ásványianyag
tar talom

880/714/678 mg /l

710 mg /l

1730/1015 mg /l

492 mg /l

920 mg /l

Projek t terület
nagysága

10,8972 ha

4,2375 ha

2,9600 ha

6,0884 ha

6,9386 ha

Beépíthetőség

40% / 7,5m

50% / 7,5m

50% / 9m

50% / 7,5 m

40% / 7,5m

3

3

3

3

A projektterületek egyik hasznosítási
alternatívája
A projektcégek tulajdonosai a projekt Kft.-k 100%-os üzletrészét kívánják értékesíteni. A leendő tulajdonos a vételt követően elenyésző tulajdonosi ráfordítás (minimális fenntartási költségek) mellett akár passzív
befektetésként is kezelheti jelen ásványvízkút projekteket, hiszen csupán az idő múlásával éveken belül megtöbbszörözheti a befektetett tő-

két – tekintettel arra, hogy a víz egyre inkább felértékelődő erőforrás, sőt, a
közeljövőben a legkeresettebb természeti kinccsé válik.
Egy ásványvízkút projekt, mint passzív befektetés további beruházással viszonylag egyszerűen aktív vagyonelemmé konvertálható. A termelés megindításával (kitermelés, palackozás, értékesítés) a beruházásból elérhető eredmény pályázati források bevonása nélkül is mintegy 4 év alatt megtermeli a
ráfordításokat - pedig az mintegy 10-13 M euro befektetést igényel. A határozottan kedvezőnek mondható 4 éves megtérülési időt követően pedig további folyamatos hozamot biztosít a befektető részére.
MEGNEVEZÉS

NATÚR ÁSVÁNY VÍZ
középkategória

prémium kategória

ÍZESÍTE T T ÁSVÁNY VÍZ
középkategória

prémium kategória

Net tó bekerülési
költség (Ft /l)

14,50

18,86

20,10

26,13

Eladási (nagyker) ár
(Ft /l)

34,96

45,45

63,78

82,91

A TISZACASH ZRt.
A TISZACASH Zrt. a termőföld közvetítés és a kapcsolódó szolgáltatások területén Magyarország piacvezető vállalata. Amennyiben Ön
igényt tart rá, az adásvétel teljes körű ügyintézésén túl, menedzsmentdíj ellenében a Tiszacash a befektetés/projekt további menedzsmentjét is vállalja.

Az ásványvízkút projektek által kínált
előnyök

A projektcégek üzletrészének megvásárlásával Ön egy BIZTONSÁGOS
befektetéshez jut, hiszen a Kft.-k üzletrészének megvásárlását MagyarNet tó üzemi nyereség
20,46
26,59
43,68
56,78
országon Cégbíróság jegyzi be, a magyar Alaptörvény pedig garantálja
(Ft /l)
a tulajdonhoz való jogot. Így a társaság tulajdonjogát, valamint a tulajNettó összegek. Kalkuláció.
donosi jogok maradéktalan és korlátozás nélküli gyakorlását a bíróság,
Az ásványvízkút projektek ár-érték aránya kifejezetten kedvező, hiszen most a magyar- és az európai uniós jogszabályok szavatolják.
csaknem ingatlan áron juthat a befektetéshez (megfelelő besorolású ingatA projektcégek üzletrészének megvásárlásával Ön egy MAGAS HOZAlan, kút, vízkészlet, engedélyek).
Az ásványvízkút invesztíciók befektetési instrumentumként alacsony kocká- MOT BIZTOSÍTÓ befektetéshez jut, hiszen közép- és hosszútávon pas�szív befektetésként is megtöbbszörözheti a befektetett tőkét.
zatot és kiváló hosszú távú hozamkilátásokat kínálnak.
A magyar jogszabályok szerint egy cég üzletrészét külföldi magán-, és jogi
személy is megszerezheti, valamint a tulajdonosi jogokat maradéktalanul, A projektcégek üzletrészének megvásárlásával Ön egy LIKVID
korlátozás nélkül gyakorolhatja, így a külföldi befektetésnek sem jogi, sem BEFEKTETÉShez jut, hiszen egy ásványvízkút projekt a befektetés jellegéhez mérten viszonylag gyorsan likvidálható, mivel a befektetés a
gyakorlati akadálya nincsen.
hangsúlyos komparatív előnyei (magas hozam, a víz a legkeresettebb
természeti kincs, a víz az élet alapja) és a lehetséges vevőjelöltek folyaTudta-e Ön, hogy?
matos piaci jelenléte miatt hónapok alatt értékesíthető.
• Az ásványvíz védett, hidrogeológiai védőidommal is lehatárolt vízadó
ból származik, tehát a vízbázis mennyiségileg, minőségileg védett.
• A víz mélyen, zárt rétegben található, így az esetleges földfelszíni
szennyezések nem érhetik el, nem sérülékeny.
• A kitermelhető vízmennyiség csökkenésével hosszú távon sem kell
számolni. A kutak hosszú távú, kifogástalan üzemeltetése garantált.
• Az ásványvízprojektek folyamatosan, trendszerűen növekvő értékű
befektetések, hiszen az ásványvíz stratégiailag egyre fontosabb, ezáltal
értékesebb természeti erőforrássá válik. Nem fenyegeti tőzsdék, pénzpiacok hullámzása, befektetési szolgáltatók és egyéb intézmények csődje.

Amennyiben a tájékoztató felkeltette a figyelmét, kérem, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Ők további alapos szakmai tájékoztatást
tudnak nyújtani Önnek a befektetés menetéről és részleteiről, bármilyen
felmerült kérdésre szívesen válaszolnak!

TISZACASH ZRT.
H-3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.
Tel.: +36 20 346 0504
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu

