A KARTONPACK

DobozípariRészvénytársaság

hő 7. napjart,1993.
1990.decemberhó 20. napjánkelt és1991.májushó 14.napján,|992, szeptember
márciushő |2. napján,1993.decemberhó 20, napjanés1994.márciushő 26., |995. ápti|is10.,1997.
13.,1998.október29.,1999.április26.,
májust6., |997. november3., 1998.március2]., |998.június
24.,2003.április 23.,2004.április 30.,2004.július26.,2004.október18.'2005.
200I.szeptember
április 6.,2006,április 28. napjan,2006.október25.,2007.április 23. és2008.április 28. napján,
2009.április 20. napján,20|0. április 20. napján,20|1.április 20. és20I|. július 5.napján,2012.
egységes
április 20, '2013.április 24. ,20|5.április 22.,2016.március23. napjánkelt módosításokkal
szerkezetbefoglalt alapszabá|ya.
ALAPsZABÁLY
I.
l./ A társaságcégneve: KARTONPACK

DoboziparÍNyilvánosan Működő Részvénytársaság

A ttírsaság
rövidítettcégneve: KARTONPACK
2./A tarsaságszékhelye:
A társaságfióktelepe:

Nyrt.

4030Debrecen,Galamb utca 11.
1137Budapest,Újpesti rakpart 1.,I. emeletl'. szám

létrejötteésműködése:
3./A részvénytarsasáe
alapjánátalakulássaljött létre,mint
az 1989.éviXIII. tv. rendelkezései
3.1.A részvénytátsaság
j
KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet ogutódja.
3.2.Működ és,e
határozatlanidőre szól.
3.3A tarsaságfióktelepet ésképviseletetaz igazgatősághatározataa|apján aközgyu|és utólagos
jóvríhagyása
mellettkülftjldön is nyithat.
működésiformája:
3.4 Részvénytársaság
részvényeita Budapesti
A részvénytéttsaság
nyilvánosan működik. A részvénytársaság
kódja (ISIN kód)
értékpapír
részvények
Értéktőzsdére
|999. februtír10. napján bevezették.A
HU0000075692.
sz. 1998. szeptember9. napjan kelt
ez Áilami Pétu- és Tőkepiaci Felügyelet 20.37411998.
nyilvános értékesítését.
határozatávalengedélyezte
a társaságrészvényeinek
4.l Arészlténytársaság
tevékenységét
|990, decemberhó 31. napjrínkezdtemeg.
II.
A társaságtevékenvségi
körei:
Főtevékenység:
Papírcsomagolóeszkö z gyétrtása

Egvébtevékenységek:
Irodai papíráru gyártása
Egyébpapír-,kartontermék gyártása
Nyomás (kivéve:napilap)
Nyomdai előkészítőtevékenység
Könyvkötés' kapcsolódó szol gáltatás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnyrífém c somagoló eszkoz gy ártása
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyestermék:lrörűnagykereskedelem
Iparcikkjellegti bolti vegyes kiskereskedelem
Saját tulajdonú'béreltingatlan bérbeadása,üzemeltetése
Számviteli, könywizsg áIői, adőszakértőitevékenység

n.

A társasáealaptőkéie/iegvzettőkéie/:
forint./HUF/
Ft, azazEgyszazegymilliő-harmincezer
alaptőkéje101.030.000.A részvénytársaság
A tarsaságalaptőkéjeaz a|ábbiakszerintoszlik meg:
vonatkozórendelkezés:
névértékére
a részvén}'
típusaira.részvén}'fajtákra.
A részvénv
száma:505150db.
Részvények
200.-Ft
névértéke:
Részvények
néweszóló.
típusa:
Részvények
jogosítótörzsrészvény.
ésszavazatra
teljes egészosztalékra
valamennyirészvény
Részvényfajták:
részvények.
demateria|izá|t
A részvények
utóbb a
Az összevont címletrirészvény
is átalakíthatők.
összevont címletrirészvényekké
A részvények
illetve 200.-Ft-os névértékű
ésköltségérekisebb címletűösszevont részvényekre,
kérésére
részvényes
is bontható.
részvényekre
IV.
5.lEz a ponttörlésrekerül.
döntést,
eredményező
tőzsdei kivezetését
6,l A közgyuléscsak abban az esetbenhozhat a részvény
ha bármelyik befektető előzetesenkötelezettségetvállal arra, hogy a kivezetéshezkapcsolódó
vonatkozó szabáIyzataibafoglalt
Részvénytarsaság
vételiajárrlatottesz a Budapesti Értéktőzsde
előírásoknakmegfelelően.
a közgní|éshatároz,
vagy leszá||ításáról
7.l Az alaptőkefelemeléséről,
a leszállításmódjaról aközgyuléshatrároz.
8.l Azalaptőke leszáILításátólés
9.l

A bevont részvényt meg kell semmisíteni. A megsemmisítésreaz értékpapírok
névre
vonatkozó szabályokatkell alkalmazni.Amennyiben a bevont részvény
megsemmisítésére
t<jrölnikell.
a részvénykönyvből
szőI,az ilyen részvényt

,

|0.l A részvénytrírsaságigazgatősága vagy megbízottja a részvényesről, részvénykönyvet vezet,
amelyben nyilvríntartja a részvényes'illetve a részvényesimeghatalmazott (a továbbiakban együtt:
- közös tulajdonban á||ő részvényeseténa közös képviselő - nevét(cégét)éslakóhelyét
részvényes)
(székhelyét), részvénysorozatonkénta részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek
darabszémát(tulajdoni részesedésének
mértékét),
valamint egyéb,törvényben ésa részvénytiírsaság
a|apszabá|yában me gh atározott adatokat.
A részvénytársaság igazgatősága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti
elszámolóhánnak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzigyi intézménynek,
ügyvédnek,vagykönywizsgálónak adhat megbízást.
Ha az igazgatőság a részvénykönyv vezetéséremást biz meg , a megbizás tényétés a megbízoff
adatait,valamint a betekintésrevonatkozo információkat a részvénytársasága honlapján kÓzzéke||
tenni.
A részvénykönyvvezetéséreegyebekbena részvénytátsasági
részvénykönyv vezetésévelösszefiiggő
egyeskérdésekrőlszóló 67/20I4.(III.13.)Korm. rendeletbenírtakatkell alkalmazni.
I|.lA rész:tényest
200.- Ft-os névértékű
részvényenkétrt
| szavazat illet meg.
jegyez, a jegyzésiidőponttól fiiggetlenü|, az a tárgyévi gazdá|kodáseredményeként
I2.l Aki részvényt
képződött osztalékbó|a jegyzettteljes névérték
után évesosztalékotkap.
13.lEz a pont törlésre kerül.

v.
A társasáeközgyűlése:
|4.l A közgytilésa részvénytarsaság
legfőbb szerve'amely arésnényesekösszességéből
ál1.
15.lAközgyuléstéventelegalábbegyszerössze kell hívni,sziikségesetén
rendkívüliközgyűlésbármikor összehívható.
16.lA közgytilésösszehívásanak
módja:
A közgyrilésta közgyűléskezdő napjátlegalább30 nappalmegelőzőena BÉThivatalos
elekÍronikus
honlapjánközzétettmeghívóútjánkell összehívni.
Azoknak a részvényeseknek,
akik ezt kívrínják,akozgyúlésre
szóló meghívótelektronikusútonkell
megküldeni.
Ha a részvénytársaság
részvényeiretett nyilvános vételi ajanlattal kapcsolatos részvényesi
állásfoglalás miatt vagy az eredményes,nyilviános vételi ajén|attéte|i
eljrárást követően a
befolyásszerzőkezdeményezésére
rendkívüliközgytilésösszehívásárakerül sor' a közgyíléstannak
kezdőnapjátlegalábbtizenót nappalmegelőzően,a rendesközgytilésösszehívásáná|meghatérozott
módonkell összehívni.
A közgytilés helye' ha az igazgatőságeltérőennem rendelkezik, a résnénytiírsaság
székhelyevagy
telephelye.
I7.l Ha a kozgyú|és
nem hatfuozatképes'
a megismételtközgytílésaz eredeti napirendenszereplő
ügyekbena jelenlévőkáltal képviseltszavazatijogmértékétől
fiiggetlenülhatározatképes,
ha azt az

t
legfeljebbhuszonegynappalkövető időpontrahívjákössze.
eredetiidőpontotlegalább tíznappa|és
A közgytilésegy alkalommal,legfeljebbharmincnaprafelfiiggeszthetiülését.
ugyanúgykell
megtartottközgyűlésena határozatképességet
A felfiiggesáett ülés folytatásaként
vizsgá|ni,mint a közgytílésmegkezdésekor.
megtartottközgyűlés eseténa közgyűl'ésösszehívásaraés a
A felfiiggesztettülés folytatásaként
vonatkoző szabáIyokatnem kell alkalmazni.
megválasztására
közgÉús tisztségviselőinek
ésa szavazáti3oggyakorlásanakfeltétele:
18./A közgyűlésenvaló részvétel
jogok gyakorlásaraletéti,illetve tulajdonosiigazolás
a közgyúlésena részvényesi
A részvényes
követően j ogosult.
történőbejegyzést
birtokában,a részvénykönyvbe
nevéta
meghatalmazott
illetve részvényesi
A közgytilésenrésá venni szándékozórészvényes,
kezdő napjátmegelőzőmásodikmunkanapon18 óráig kell a részvénykönyvbe
k<izgytiiés
bejegyezni.
bejegyzettszemélyjogát
|ezárásanem kor|átozzaarészvénykönyvbe
A részvénykönyv
aközgyuléskezdő
A részvénynek
a részvénykönyv|ezérásátkövetőátrvhánásáhan.
részvényeinek
nem zér1akia részvénykönyvbeb€1egyzett személynekazt a jogát,hogy
napját megelőzo átruhénása
megilletőjogokat gyakorolja.
a fózgyíilésenrésztvegyenésaz őtmint részvényest
kiállítani. A
kérésére
köteles a részvényes
A tulajdonosi igazolást az értékpapírszálm|a-vezető
a részvény
arészvényfajtát,
cégnevét,
kell arészvénytársaság
tulajdonosiigazólásnak tarta|maznia
cégnevétés cégszení aláirását, a részvényesnevét
darabszámát,az értékpapirszám\a-vezető
A közgyílésen való részvételijog gyakorlásáhozkiállított
(cégnevét),
lakóhelyét(székhelyét).
közgnilés napjáigérvényes.
tulajdonosiigazo|ásaközgyu\ésvagy a megismételt
jogok gyakorlásához nincs szükséga tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság
A részvényesi
útjankerül
vonatkozó törvény szerinti tulajdonosimegfeleltetés
i értékpapírokra
megál1apításfua
sor.
tulajdonosi megfeleltetésesetén,ha az a következő
á|ta| kezdeményezet|
A részvénytarsaság
vezetőjea
kapcsolódik,a részvénykönyv
közgyíléstmege|őzórészvénykönyv-Iezáráshoz
valamennyiadatot
hatályos
időpontjában
szereplő, a tulajdonosimegfeleltetés
részvényktinyub.n
megfelelő adatokat a
törli' és ez|zeIegyidejíleg a tulajdonosi megfeleltetéseredményének
bejegyzi.
részvénykönyvbe
tul döntésa részvények
meghatározottakon
18.a.,A közgyuléshatáskörébetartozika jogszabá|yban
történő
továbbádöntésa BudapestiÉrtéktőzsdéről
történőbevezeiéséről,
nuaapeJiiÉrtéktőzsdére
kivezetésről.
a közgyú|ésaszavazatoklegalább3/4-estöbbségéve|hatéroz.
A fentikérdésekben
a tőzsdei sorozategy,legalább75 %o-osszavazatijoggalrendelkező
18.b.,Amennyibena részvények
a
ugy a kivezetéskérdésében
tőzsdei kivezetését,
az értékpapírok
kezdeményezí
részvényese
a
szerint
Budapesti Értéktőzsdeszabá|yzatatulajdonosi döntésre vonatkozó rendelkezései
közgyűlésnekdönteni nem kell.

18.c. A trírsaságlegfobb szerve köteles éventenapirendjére tíizni
a vezető tisáségvise|ők e|őző üzleti
évben végzettmwrkájrínak értékelését'
és hatiíroini avezető tisztségviselő[ részéremegadható
felmentvény targyában. A felmentvény megad ásáva| a legfóbb szJw
igazolja, hogy a vezető
tisáségviselők az értékelt időszakban munkájukat ;
gazdasági tiírsaság érdekeinek
elsődlegességétszem előtt tartva végezték,A felmentvény hatályta|anrÁ
válik, ha utólag a
bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megad ására
a|apul szolgáló információk
valótlanok vagy hirínyosakvoltak.
19./A szavazati jog gyakorlásrínakmódja:
A közgyrílésena szavazás a szavazójegyek feltartiísávaltörténik, amennyiben
a részvényesaz előterjesztésselegyetért.A szavazőjegyen minden egyes részvényes
szavűatijogrínak mértékefel van
tüntetve, így szavazásban a jegyzőkönywezető, vagy az igazgatőság
atth n;etolt más személy
számo|jaössze a szavazatokat.
20.lA közgyulés ahatározatokat a Ptk. előírásai szerint egyszerű,vagy
hríromnegyedesszótöbbséggel,
illetőleg egyhangúlaghozza,

A közgytílésminden olyan határozatijavaslattárgyában, amelyet az Igazgatőság
nem támogat, a
leadottszavazatokháromnegyedes
többségével
határoz.

2l.l A Közgyűlésen az|gazgatóságelnöke vagy azlgazgatőságá|ta|ezze\
a fe|adatta|megbízott
más
személyelnököl, amely soriín
a.)megnyitjaa Közgyűlést;
b.) kijelöl i a jegyzőkö nyvvezetőt;
c.) megállapítjaahatározatképességet
ésa napirendipontok tárgya|ásának
sonendjét;
d.) megadjaésmegvonja a szót, illetve meghatáro,,u- adott napirendhez
történő hozzásző|ások
sonendjét;
e.)megfogalmazzaésszavazásrabocsátjaahatározatijavaslatokat;
f .)aszavazatszám|á|őkielzésea|apjánkoz|iaszavazásokeredménvét:
g.) szünetetrendelel;
h.) bezárjaa Közgyűl ést.
A Közgyűlés elnöke az adottnapirendheztörténóhozzásző|ásoksorrendjét
meghatározhatja,bárkinek
szót adhat ésmegvonhatjaa szőt azza|, hogy a szólásra írásbanjelentkezett
részvényestől
csak a
napirend tárgyátő| való figyelmeztetésellenere történő eltéréseseténvonható
meg a sző. A szó
megvonásátkcjvetőenelhangzottakjegyzőkönyv ezését
a Közgyű|éselnöke leállíthatjaéshozzásző|ás
technikaifeltételeit
(hangosítás)
megszüntetheti.
A közgyulés nem nyilvános. A legftibb szerv üléséna tiírsaság
vezető tisáségviselői és a
fe]ügyelőbizottságt1gsai,
illetve az igazgatóságá|ta|meghívott
személyektanácskozásijoggal, továbbá
a j ogszabály á|ta|fe|hata|mazott
személyekréút vehetnJk.
A Közgytilés első határozatáva|a Kozgyiilés elnöke által előterjesáettek
közül megvá|asztjaa
jegyzőkönyvet hitelesítőjelenlévőrészvényest
és szavazatszám|á|őkat.
Sikertelenválasztás eseténa
Közgyriléselnökénekújelőterjesztést
kell tennie.
A Közgyuléstanácskozásánaknyelvemagyar.
22/ Atársaságközg).tilésé
rő| jegyzőkönyvetkell vezetnia Ptk. előírásaiszerint.

I
22lA. A részvényeseka közgyűlésen történő szavazásnál Ptk. 3:l9.$ (2) bekezdésébenmeghatiározott
esetek a|ka|mazásátkizáúák, azaz az érintettszemély szavazhat.
VI.
A társaság igazgatósága:
23.l Arészvénytársaságügyvezetésétazigazgatőság, mint testület |átja eI,amelynek tagjait, mint a
társaság vezető tisztségvise|őithatározatlanidőre vá|asztjameg a közgyíilés.
A társaság igazgatősága 3-5 főből állhat a közgyu|és határozata szerint.
A trársaságigazgatőságanak tagjai :
Kerék Csaba (a. n.: Tölgyesi Terézia,1137 Budapest,Katonalózsef u. 28.Il3. sz. a|aÍtilakos),
Holbusz Ákos (a. n.: Takács Margit, 3529 Miskolc, Nyíri Dániel u. 3. sz. alatti lakos)
Sarló utca 2].
Bencze BtÍlint András (anyja neve: Szárnyas Edit Zsuzsanna, 8000 Székesfehérvár,
8/26. szóm alatti lakos), akiknek megbizatásahatározatlan időtartamrasző|.
Amennyiben bármely részvényes az Igazgatőság egy vagy több tagjrának a visszahívását
kezdeményezi, ugy az a kozgytilés legfeljebb I igazgatősági tag visszahívásérő| határozhat
érvényesen,azza|, hogy az I igazgatősági tag visszahívásáról döntő közgnílést követő három
hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívásáta nem kerülhet sor. A közgytílés az
Igazgatőság bármely tagjának visszahívásáról a mindenkori összrészvényszátrrl'hoztartoző
szavazatokháromnegyedestöbbségéve|határoz.
24.lFra azigazgatőság tagjának megbízatásaaz e|óírtidőn belül megszűnik, vagy - közgyíilés határozata folytan azigazgatőságtaglétszámánakmegvá|tozása miatt - egyébkénti$ igazgatősági tagot
kel l vál asztan| azt a kozgyúlés pótvál asztással bizza meg.
25.lAz igazgatőság a tarsaság ügyvezető szerve.
Kialakítja ésiranyítjaa tarsaság munkaszervezetét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatőság áItaIkinevezett igyvezető igazgatő felett.
A tarsaságvalamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruháuottjogkörben azúgyvezető
igazgatő gyakorolja.
elérő részvényessel
olyan szerződést,amelyet a tarsaság a társaságban legalább 5 oÁ-osrészesedést
köt és aszeruődéstárgya eléri,vagy meghaladja az 1 mFt-ot, azigazgatóság csak abban az esetben
kötheti meg, ha legalább két másik áraján|atotis beszerzett és a részvényesselkötendő ügylet alacsonyabb áron történik, mint a fiiggetlen átaján|atottevők által megadott rír.
A társaság üzleti könyveinek vezetésérőlaz igazgatőság gondoskodik.
26/Azigazgatőságsaját tagjai k<izül egyszeni szótöbbséggel elnököt vá|aszt. Azu'gyvezetéskörében
az elnök-igazgatő a tarsaság valamennyi ügyében, az igazgatók a saját szakterületük ügyeiben
önállóan is eljarhatnak.
27 .l Az igazgatő sétgelnök- i gaz gatój a
- vezeti a tiírsaságközgyúlését,
- összehívja ésvezeti azigazgatőság üléseit,
. kijelöli az igazgatőság ülésérőlszóló jegyzőkönyv vezetőjét,az igazgxőság ülésénelrendeli a szavazástésmegállapítjaazigazgatősághatározatát.

r
2}./Atarsaság igazgatőságLánakülésétaz elnök-igazgatő szükségszerint hívja ossze.
Azigazgatóság legalább kéttagjránakaz ok ésa célmegjelöléséveltett írásbelijavaslatríraazigazgatóság ülésétkötelező összehívni .Ha ezt'az elnök-igazgatő azinditványtő| számított8 napon belül
nem teljesíti,az ülésösszehívásáraaz indítviányozókis jogosultak.
29,lAzigazgatőságüléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök-igazgató ésa jegyzőkönyvvezető ír a|á. A jegyzőkönyv elkészítésére
egyébkénta Ptk.-nak akiizgyijIési jegyzőkönywe vonatkozó rendelkezéseitkell megfelelően alkalmazni.
3O./Egyebekbenazigazgatőság szervezeti ésműködési rendjénekrészletesszabá|yaitmaga azigazgatő
ság állapítjameg.
30lA. Azlgazgatóság tagjai vezető tisáségviselők lehetnek a Társaság olyan lerínyvállalataibanvagy
érdekeltségeiben
is, melyek a Tiírsaságéva|azonos tevékenységetis végeznek.A Tarsaság vezető
tisztségviselői a Társaság tevékenységévelazonos tevékenységetis folytató más gazdálkodó
szervezetbenvezető tisztségviselővévagy a felügyelő bizottság tagává vá|aszthatők, kivéve, ha
ezen más gazdálkodó szewezet fotevékenysége
a Társaság fotevékenységével
azonos.
30/B. A részvénytrírsaságigazgatősága köteles az éves rendes közgyrílés elé terjesáeni a
részvénylársaságttírsaságirányításigyakorlatát bemutatő, az adott tőzsde szereplői szétmátra
előírt
j
módon elkészítettelentést.
A jelentés elfogadásaról a közgytilés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a
részvénytétsaság
honlapján kozzé kell tenni.
30/C. A tészvénytérsaság
közgyűlése felhataLmazhatjaazigazgatóságot az alaptőke felemelésére.
A
felhatalmazásban meg kell hatánozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatőság a
részvénytársaságalaptőkéjétfelemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely a|att az
alaptőke-emelésresor kerülhet.
Az igazgatóságnak az a|aptőke felemeléséretörténő fe|hata|mazása eseténaz igazgatóság dönt az
alaptőke felemelésévelkapcsolatos, e törvény vagy az a|apszabály szerint egyébkénta kclzgyűlés
hatáskörébe tartoző kérdésekrőlis.
Az a|apszabály felhata|mazza az tgazgatőságot - a visszaváltható részvényhezkapcsolódó jogok
gyakorlásáva|, a saját részvénymegszerzésével,osztalékelőleg fizetésével,valamint az alaptőkének
az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg
elfogadására.

vII.

A társaságképviselete.
cégiegyzése:
3|.lAtársaságképviseletét
harmadikszemélyekkel
szemben,bíróságokésmás hatóságokelőtta társa.
ságigazgatóságalátja el. Azigazgatóság tagjaiközül azigazgatőságelnökénekcégjegyzése
önálló,
mígmás igazgatőságitagokcégjegyzése
együttes.
31lA. A tarsaságcégvezetője:
A gazdaságitarsaságközgytíléseaz á|ta|akijelölt munkavállalótáltalánosjellegű képviseletijoggal
ruhazhatjafel, aki a társaságcégv
ezetője.
A közgyÍlésTóth Gábort (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debtecen,Kar u. 38. sz. alattilakos) 5 évi
időtartamra cégv ezetővékinevezte.

Cégvezetővé
megfele|a vezető tisáségviselőkre
az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként
vonatkozókövetelményeknek,
vele szembena Ptk. 22, 23.,25. $-ban foglalt kizátő ésösszeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn.
Acégvezetőfeladataitönállóan - avezető tisztségviselőkutasításainak
megfelelőenlátja el.
joga önálló.
A cégvezetőcégsegyzési

' vm.
A társaság felüryelő bizottsáea ésaudit bizottsáea:
3z.l{társaság felüryelő bizottsága 3 tagból áll, akiket akozgyu|és3 évrevá|aszt.
A felügyelőbizottság(FB.)tagjaitöbbségének
kell lennie.
fiiggetlenszemélynek
Függetlennekminősül azFB. tagsa,ha részvénytársasággal
azFB. tagságankívül más jogviszonyban
nemáll.
Nem minősül fiiggetlennekaz FB tagjakülönösen akkor,ha
a) a Észvénytársaság
munkavállalőja vagy volt munkavá||a|őja,e jogviszonyrínakmegszúnésétől
számítottöt évig;
b) a részvénytársaság
vagy vezető tisáségviselőiszámaraésjavánaellenérték
fejébenszakértőivagy
más megbízásij ogviszonybantevékenységet
folytat;
c) a részvénytársaság
olyan részvényese,
aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok
legalábbharminc szaza|ékát
birtokolja vagy ilyen személynekközeli hozzátartozója[Ptk. 8:1.$(1)
bek. 1.pont]vagyélettársa;
d) közeli hozzátartozőjaa résménytarsaság
valamely . nem ftiggetlen- vezető tisztségviselőjének
v agyv ezetőállásúmunkavállalójának;
e) a részvénytársaság
eredményes
miiködéseeseténFB tagságaalapjrínvagyonijuttatásrajogosult,
jaró díjonkívül bármilyenjavadalmazásbanrészesülarészvénytársaságtól,
vagy FB tagságért
illetve
a részvényÍársasághoz
kapcsoltvállalkozástól;
f) az FB nem fiiggetlentagjával egy másik gazdaságitarsaságbanolyan jogviszonybanáll, amely
alapjána nem fuggetlentagnakirányítási,ellenőrzésijoga van;
g) a részvénytarsaság
könywizsgá|őja, vagy a könywizsgáló társaság taga, vagy alkalmazottjae
j ogviszony megszűnés étő|számitotthríromévi g;
h) vezető tisztségviselővagy vezető állásúmunkavállaló egy olyan gazdaságitarsaságban,
amelynek
fiiggetlenigazgatőtanácsitagjaegybena nyilvános részvényilársaság
vezetótisztségviselője.
A felügyelőbizottságtagjaimegbízatásuk
lejártaesetén
legfeljebb5 évidőtartamra- ismételten
is újraválaszthatók.
33.lAfelügyelőbizottságsajáttagjaiközül egyszeniszótöbbséggel
elnököt vá|aszt.
34.l A felügyelőbizottságtagjai:
KísznerIstván (a.n.:LassúÉva,1163Budapest,Kisterenyeu. 6. sz. a|attilakos),
NémethLász|ő Ákos (a.n.: Papp Julianna,2013Pomaz,Árvalrínyhaju. t684ll9. sz. alattilakos),
Majer Zoltán ( anyjaneve:Molnár Erzsébet
u. 10.sz. a|attilakos.)
,1162 Budapest,Avarszá||ás
35,lAfelügyelőbizottságiilését
az elnök hívjaössze.

36.lAfelügyelő bizottságüléseirőljegyzőkönyvetkell vezetti, amelyeta felügyelő bizottságelnöke és
jegyzőkönyvvezetó ir a|á. A jegyzőkönyv elkészitésére
a Ptk.-nak a kozgyűIésjegyegyébként
kell megfelelőenalkalmazni.
értelemszerűen
zőkönyvérevonatkozórendelkezéseit
részletesszabáIyútmagaa
Egyebekbena felügyelobizottságszetvezetiésműködésirendjének
felügyelőbizottságáIlapitjamegésazt atársaságlegfőbb szervehagyjajővá.
37./Az Audit bizottság:
haromtagúaudit bi2ottságotkell létrehozri,amelynektagjaita közgyíilés3
A részvénytársaságnál
éviidőtartamraa felügyelőbizottságfiiggetlentagjaiközül vá|asztja.
Tagjai:
Kiszner István (a.n.:LassúÉva,|163 Budapest,Kisterenyeu. 6. sz. a|attilakos),
NémethLász|ő Ákos (a. n.: Papp Julianna,20t3 Pomaz'Árvalányhaju. 1684l|9.sz. alattilakos),
lakcíme:1162Budapest,Avarszállásu. 10. sz. alatti
Majer Zo|tán (anyjaneve:MolnérErzsébet,
lakos.)
Az auditbizottsághatáskörébe tartozik:
a) a számvitelit<irvény
szerintibeszrímolóvéleményezése;
ésdijazáséra;
b) javaslattétel
a könywizsgáIó szemé|yére
c) a könywizsgálóval megkötendő szerzódéselőkészítése;
előírásokérvényre
d) a könywizsgálóval szembeniszakmaikövetelményekésösszeférhetetlenségi
juttatásának figyelemmel kísérése'a könywizsgálóval való együttműködésselkapcsolatos
teendők ellátása, valamint - szükség esetén- a felügyelőbizottság számára intézkedések
megtkételére
való j avaslattétel;
és javaslattétela sziikséges
e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésénekértékelése
valamint
intézkedések
megtkételére;
f) a felügyelőbizottságmunkájánaksegítése
apéruugyibeszámolásirendszermegfelelőellenőrzése
érdekében.
x.
A társasáekönywizsgálóia:
38./Atársaságnálegy könywizsgálő működik.
A könywizsgá|o személyét
a közgyűlésválasztja.A könywizsgá|ő megbizatásalegfeljebb5 évre
szólhat.
Amegbizatás|ejétrtával
akönywizsgáló. ismételten
is, ugyancsaklegfeljebb5 évidőtartamra_
újraválasáható.
A társaságkcinywizsgá|őja:
A REPORT & AUDIT Könywizsgáló ésAdószakértőKft. (4033Debrecen,Vak Bottyán utca 54.,
Cégegyzékszáma:,
09-09-006577)vá|aszda meg 20]7. május 3I. napjáig terjedő hatérozott
időtartamra.
A trírsaságnevébena könywizsgálói feladatokatSinkovicz Attíla Júnos (6200 KislrőrÓs, Szent
István utca ]5., anyja neve:Felfoldi Rózsa) kamaraitag könywizsgá|ő (MKVK tagszétm:
0015]])
IátjaeI,aki a könywizsgá|atértszemélyében
felelős könywizsgáló.
39.lAkönywizsgálónak azugyvezetés
ellenőrzésére
vonatkoző jogaiéskötelezettségeinem érintika

tarsaságfelügyelő bizottságanakj ogaitéskötelezettségeit.
X.
Üzletév.mérleg.eredménvfelosztás:
40.lAtarsaságelső üzletévea társaságmegalakulásának- az a|apszabályelfogadásának napján
kezdődikésa tárgyévdecember31-igtart.
követően a társaságüzletévea naptariéwel egyező.
Az első tizletévet
ijz|etikönyveit le kell zárni,s a
a külön jogszabályokélőírásaiszerinta trírsaság
4|.lAzüzletév végével
kellkészíteni.
éseredménykimutatást
társaságműködésérőlésvagyonárólmérleget
felosztásáraatársaságigazgatőságateszjavaslatot.
Az eredmény
a tiírsaságműködésérő|azigazgatőság,a felügyelő bizottság,valaminta könyvvégével
42.lAzüz1etév
j elenté
st készít.
vizsgáló a közgyőIésrészére
A társaság
- mérlegének,
- eredményfelosztásának,
valamint
lényegesadatait,megállapí- azigazgatóság,a felügyelő bizottságésa könywizsgá|őjelentésének
betartásávalnyilviínosságra
előírások
rendelt
tásait a közgyrilés összehívásávalegyidejűleg,arra
kell hozni.
jogosult, aki azlgazgatőságáltal meghatározottésaz osztalékfizetésre
az a részvényes
43.loszta|éWa
alapján
vonatkozóközleménybenmeghirdetettfordulónaponlefolytatotttulajdonosimegfeleltetés
való
a részvénykönyvbenszerepel. Az lgazgatóság által meghatérozott,az oszta|ékftzetésre
döntő közgytilés időpontjától
jogosultságszempontjábólreleváns időpont az oszta|ékfizetésről
eltérhet.
kezdési
kezdésiidőpontjaról rendelkező határozatkelte ésaz oszta|ékftzetés
Az oszta!ékfizetés
időpontjaközött legalább20 munkanapnakkell eltelnie.
osztalékelőleg
Az alapszabályfelhata|mazzaaz igazgatőságot'hogy két,egymástkövető besziímolóelfogadása
kö zötti i dőszakban osztaléke1ől eg fi zetésérő| határoz|tat,ha
a) a kcizbensőmérleg aLapjánmegállapítható,hogy a társaságrendelkezik osztalékfizetéséhez
fedezettel;
szükséges
b) a kifizetésnem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti iizleti év könyveinek |ezfuásaóta
kiegészített
keletkezett eredményneka megállapított,illetve a szabad eredménytartalékkal
és
összegét;
sajáttőkéjea kifizetésfolytánnem csökken az a|aptőkeösszege alá.
c) a társaságnaka helyesbített
osztalékelőleg fizetésérő|az igazgatőságjavaslata alapjan lehet hatarozni. Az igazgatóság
ges.
j avaslatáhoza felügyelőbizottságj óvahagyásaszüksé
meg, hogy
évesbeszámolóból az á||apítható
elkészülő
követően
Ha az osztalékelőlegkifizetését
a társaság felhívásara
a részvényesek
nincs lehetőség'az oszta|ékelőleget
oszta|ékfizetésre
kötelesek visszafizetni.

xI.

Zárő rendelkezések:

közvetlen közleményeit a társaság www.kartonpack.huhonlapján é s a
44.l A részvénytársaság
(gÉr)
hivataloshonlapján tesziközzé,
BudapestiÉrtéktőzsde
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Az eredetiAlapszabály 1990.decemberhő2}-ánkerült a|ákásraa KARTONPACK SzövetkezetiAlapítványképviselője,továbbá az eredeti alapítőokirat 3.l sz. mellékletében
szereplő, a jogelőd cég
tag|aiésalkalmazottaiáltal.
Debrecen,2016.marcius23.

zÁnenÉr
Dr. Erdélyindikó ügyvéda tarsaságjogi képviselőjea Ctv. 51. $. (3) bek. alapjanigazolom,hogy a
létesítőokirat egységesszerkezetbefoglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosításoka|apján
hatályostartalmának.
Az egységes
szerkezetbe
foglalásraa23. és38.pontokmódosulásamiattkerült sor.A módosítások
dőlt betűvel vannak szedve.

Debrecen. 20|6, miírcius 23'
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