
A KARTONPACK Dobozipari Részvénytársaság

l990. december hó 20. napjan kelt és 1991. május hó l4. napján, |992, szeptember hő 7, napján, |gg3,
március hő |2. napján, 1 993 . december hó 20 . napján és 1994. marcius hi 26,, l 995 . áprili '. IO ., 199l .
május |6.,1997. november3., 1998. március 27.,|g98,június l3., l998. október 29.,1999.ápr1|is26.,
200I. szeptember 24.,2003. április 23.,2OO4. április 30.,2004.július 26.,2004.,október 18., '005.
április 6,,2006. április 28' napján,2006. október 25.,2OO7. április 23. és 2008. április 28. napján,
2009. április 20. napjan ,2010. április 20. napján,20||. április 20. és 2O||'július S.napján' íon.
április 20. ,2013, április 24.20t5. április 22, napjánkelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
a|apszabá|ya.

A társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. n. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködésről döntött, a törvény hatólybalépésével összefüggő ótmeneti és fetiatalmazó
rendelkezéselcről szóló 2013. évi CLXXWI. tv. alkalmazásával.

ALAPSZABÁLY

I.
1./ A társaság cégneve:

KARTONPACK Dobozipari Nyi|vánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:

KARTONPACK Nyrt.

2./ A tarsaság székhelye:

4030 Debrecen, Galamb u. 11.

A társaság fióktelepe:

1137 Budapest, Újpesti rakpart 1.,I. emelet 1. szám

3.1.A részvénytársaságaz 1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján áta|akulással jött létre, mint
KARTONPACK Dobo zipari Kisszövetkezet j ogutódj a.

3.2.Működése hatarozatlan időre szól.

3.3A társaság fióktelepet és képviseletet az igazgatóság hatarozata alapján a kozgytilés utólagos
jóváhagyása mellett külföldön is nyithat.

3. 4 Ré s zv é nyt ár s as ág miiko dé s i for m tij a,.



A részvénytdrsaság nyilvónosan működik. A részvénytársaság résnényeit a Budapesti Értéktőzsdére
I999. február ]0. napján bevezették.A részvények értélEapír kódja (ISIN kód) HU0000075692.

Az Államt Pénz- és Tőkepiaci Felüg,,elet 20.374/1998. sz. ]gg8, szeptember 9, napján kelt
határozatával engedélyezte a társaság részvényeinek nyilvános értékesítését.

4.l Arészvénytrársaság tevékenységét 1990. december hó 31. napján kezdte meg.

. I I .

A társaság tevékenvségi körei:

Főtevékenysés.
Papír c somagolóeszkö z gy ártása

Egyéb tevékenyséeek:
Irodai papírtíru gy ártása
Egyéb papír-, kártontermék gyártása
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémfelület-keze|és
Fémmegmunkálás
Könnytífém c so ma go1 ó eszköz gy ártása
Hulladék-nagykereskede lem
Vegyestermékköni nagykereskedelem
Iparcikk j ellegű bolti Vegyes kiskereskedelem
S aj át tulaj donú, bérelt ingatlan bérbeadása' üzemeltetése
S zámviteli, könywizs g á|ói, adő szakértői tevékenys é g

m.
A társasáe alaptőkéie /iegYzettőkéie/:

A részvénytársaság alaptőkéje 101.030.000.- Ft, azazEgyszazegymillió-harmincezer forint. /HUFi
A társaság alaptőkéje az a|ábbiak szerint oszlik meg:

A részvény típusaira. részvénvfajtákra. a részvény névértékére vonatkozó rendelkezés:

Részvények száma: 505 1 50 db.
Részvények névértéke: 200.- Ft.
Részvények típusa: névre sző|ő.
Részvényfajták: valamennyi részvény teljes egészosztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény.

A részvények demateria|izá|t részvények.

A részvények összevont címletű részvényekké is átalakíthatók. Az összevont címletű részvény utóbb a
részvényes kérésére és költségére kisebb címletű összevont részvényekre, illetve 200.- Ft-os névértéktí
részvényekre is bontható.
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IV.

5.l Eza pont törlésre kerül.

6.l Aközgyulés csak abban az esetben hozhat aÉszvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha
bármelyik befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi
ajánlatot tesz a Budapesti Értéktozsde Részvénytiársaság vonatkozó szabá|yzataiba foglalt
előírásoknak me gfelelően.

7.l Az alaptőke felemeléséről' vagy |eszá||itásáról a közgyíIéshatároz.

8,l Az alaptőke |eszá||ításélról és a leszállítás módjáról aközgyú|éshatároz.

9./ A bevont részvénytmeg kell semmisíteni. A megsemmisítésre az értékpapírok megsemmisítésére
vonatkozó szabá|yokat kell alkalmazni. Amennyiben a bevont részvény névre szőI, az i|yen
részvényt a részvénykönyvből t<jrölni kell.

l0./ A részvénytársaság igazgatósága vagy megbízottja a részvényesről, részvénykönyvet vezet,
amelyben nyilvántartj a a részvényes' illetve a részvényesi meghata|mazott (a továbbiakban együtt:
részvényes) - köz<is tulajdonban á||ő részvény esetén a közrjs képviselo - nevét (cégét) és lakóhelyét
(székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek
darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság
a|ap szab á|yáb an me gh atár ozott adato kat.

A részvénytársaság igazgatósága a részvénykc)nyv vezetésére - kulan ftrvény szerinti
elszámolóháznak' központi értéktárnak, befektetési vállalkozósnak, pénzüg1ti intézménynek,
ü glv é dne k, v a gy kö nyw i z s gál ó nak a dhat m e gb í z ó s t.

Ha az igazgatóság a résménykanyv vezetésére mást bíz meg , a megbízás tényét és a megbízott
adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a részvénytarsaság a honlapján kazzé kell
tenni.

A részvénykanyv vezetésére egyebekben a részvénytársasági résnénykc)nyv vezetésével osszeftggő
egles kérdéselcről szóló 67/20I4 (III.I3.) Korm. rendeletben írtaknt kell alkalmazni.

||.lArészvényest 200.- Ft-os névértékű részvényenk ént 1 szavazat illet meg.

I2.l Akirészvényt je gyez, a jegyzési időponttól fiiggetlenül, az atárgyévi gazdáIkodás eredményeként
képződött osztalékbó| a jegyzett teljes névérték után éves osztalékot kap.

13 Ez a pont törlésre kerül.

V.

A társaság ktizgvűlése:

t4.l A közgyrílés arészvén7rtársaság legfőbb SZerVe' amely a részvényesek összességéből áll.

15.lAközgyíÍlést évente legalább egyszer össze kell hívni' szükség esetén rendkívüli közgytilés bármi-
kor összehívható.

.,
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|6.l Aközgytilés összehívásának módja:

A közgnílést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a BÉT hivatalos
elektronikus honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni.
Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, aközgyű|ésre szóló meghívót elektronikus úton kell
megküldeni'

Ha a részvénytarsaság részvényeire tett nyilvános vételi aján|atta| kapcsolatos részvényesi
állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilviános vételi ajánlattételi eljarást követően a
befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgytilés összehívásara kerül SoI' a közgyűlést annak
kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a rendes közgnilés összehívásanál meghatározott
módon kell összehívni. 

l
A közgytílés helye, ha az igazgatóság eltérően nem rendelkezik, a részvénytársaság székhelye vagy
telephelye.

I7.l Ha a közgytÍlés nem határozatképes, a megismételt kozgliÍlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől fiiggetlenül határozatképes, ha azt az
eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra híuják ossze.

A ktzglűlés eg,, alkalommal, legfeljebb harminc naprafelftggesztheti ülését.
A felft;ggesztett ülés folytatósakent megtartott közg,,íÍlésen a határozatképességet uglanúgl kell
vizsgáIni, mint a közg,,iÍlés megkezdésekor.

A fetftggesztett ülés folytatásaként megtartott közg,,űIés esetén a kr;zgyűlés összehívására és a
kÖzgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

18./ A közgyÍilésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásanak feltétele:

A részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására letéti, illetve tulajdonosi igazo|ás
birtokában, a részvénykönyvbe történő bej egyzést követően j ogosult.

A közgytilésen részt venni szándékoző részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
közgytÍlés kezdó napjátmege|őző második munkanapon 18 óráig kell a részvénykonyvbe
bejegyezni.

A részvénykönyv |ezárása nem kor|átozzaa részvénykönyvbe bejegyzett személyjogát
részvényeinek a részvénykönyv |ezárását követo átruházásában. A részvénynek a közgytilés kezdő
napjáÍ' megelőző átruházásanemzárjaki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azta jogát,hogy
a közgy-tílésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A tulajdonosi igazolást az értékpapirszám|a-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A
tulajdonosi igazolásnak tarta|maznia kell a tészvén7rtársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény
darubszámát, az értékpupírszámla-vezető cégnevét és cégszerű a|áírástÍ., a részvényes nevét
(cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított
tulajdonosi igazo|ás akozgyíi|és Vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.
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A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság
megállapításána az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útjrín kerül
sor.

A részvénytarsaság á|ta| kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő
közgytílést mege|óző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a
részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot
törli, és ezze| egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a
részvénykönyvbe bejegy zi.

18.a., A közgnílés hatáskörébe tartozik a jogszabá|yban meghatározottakon tul döntés a részvények
Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről, továbbá döntés a Budapesti Értéktőzsdéről tónénő
kivezetésről.

A fenti kérdésekben akozgyú|és a szavazatok legalább 3l4-es többségéve|hatfuoz.

18.b.' Amennyiben a részvények a tőzsdei sorozat egy, legalább 75 Yo-os szavazatijoggal rendelkező
részvényese kezdeményezi az értékpapírok tozsdei kivezetését, úgy a kivezetés kérdésében a
Budapesti Értektőzsde szabá|yzata tulajdonosi döntésre vonatkozó rendelkezései szerint a
közgytilésnek dönteni nem kell.

18.c. A társaság legföbb szerve köteles évente napirendjére tuzni a vezetó tisáségvise|ők e|őző üzleti
évben végzett munkájanak értékelését, és haténozni a vezető tisztségviselők részére megadható
felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szew igazolja, hogy a vezető
tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek
elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a
bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk
valótlanok vagy hiányosak voltak.

I9.l A szav azatij og gyakorlásának módj a:

A közgyilésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik, amennyibe n arészvényes az elő-
terjesztéssel egyetért. A szavazőjegyen minden egyes részvényes szavazatijogának mértéke fel van
tüntetve, igy szavazásban a jegyzőkönywezető, vaw az igazgatőság által kijelölt más személy
számolja össze a szavazatokat.

20.lA közgytilés ahatározatokat a Ptk' e|őitásai szerint egyszerű, vagy háromnegyedes szótöbbséggel,
illetőleg egyhangúlag hozza.
A közgyílés minden olyan határozatijavaslat tárgyában, amelyet azlgazgatőság nem támogat, a
l e ado tt szav azatok hríromne gye d e s tö bb s é gév eI haté:r o z,

2I.l A Közgyrilésen az lgazgatóság elnöke vagy az Igazgatőság á|ta| ezze| a feladattal megbízott más
személy elnököl, amely során
a') megnyitja a Közgyűlést;
b.) kij elöli a jegyzőkönyvv ezetőt;
c.) megállapítja ahatarozatképességet és a napirendi pontok tárgya|ásának sonendjét;
d.) megadja és megvonja a szót, illetve meghatározza az adott napirendhez történő hozzásző|ások
sonendjét;
e.) megÍbga|mazza és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatokat;
f .) a szav azatszrímlálók j elzése a|apj án közl i a szav azások eredményét ;



g.) sztinetet rendel el;
h.) bezá1 a a Közgyíílést.

A Közgyílés elnöke az adott napirendhez történő hozzásző|ások sorrendjét meghatározbatja, bárkinek
szőt adhat és megvonhatja a szőt azza|, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak a
napirend targyátő| való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó
megvonását követően e|hangzottak jegyzőkönyvezését aKözgyú|és elnöke leállíthatja éshozzásző|ás
technikai feltételeit (hangosítás) megsziintetheti.

A kazgyűlés nem nyilvános. A legfőbb iszerv ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a
feltgelőbizottság tagjai, illetve az igazgatóság által meghívott személyek tanácskozási joggal,
továbbá a jogszabaly óltal felhatalmazott személyek részt vehetnek.

A Közgytilés első határozatáva| a Közgyúlés elnöke által előterjesáettek közül megvá|asztja a
jegyzokönyvet hitelesíto jelenlévő részvényest és szavazatszám|á|őkat. Sikertelen választás esetén a
Közgyrilés elnökének új előterjesztést kell tennie.

A Közgytílés tanácsko zásának nyelve magyar.

22.l A társaság kozgytiléséről jegyzőktinyvet kell vezetni a Ptk. előírásai szerint.

22/A. A részvényesek a kozglűlésen történő szavazósnál Ptk. 3:19.$ (2) bekezdésében meghatórozott
esetek alkalmazasát kizórjak, aZaZ aZ érintett személy szavazhat,

VI.

A társaság igazgatósága:

23./ A részvénytarsaság ügyvezetését az igazgatőság, mint testület látja el, amelynek tagtrait, mint a
tiírsaság vezető tisztségviselőithatátozatlan időre vá|asztjameg a ktizgyrílés.

A társaság igazgatősága 3-5 foből állhat a közgyiléshatitrozata szerint.

A tiársaság igazgatő ságának tagj ai :

Kerék Csaba (a. n.: Tölgyesi Terézia,1 137 Budapest, Katonalózsef u. 28.Il3. sz. a|atti lakos),
Holbusz Ákos (a. n.: Takács Margit, 3529 Miskolc, Nyíri Dániel u. 3. sz. alatti lakos),
akiknek megbizatása 5 évi időtartamra szól.
Dr. Maczinkó István (a.n.: Dobos Julianna, 2081 Piliscsaba, Petőfi u.4. sz. alatti lakos).

Amennyiben bármely részvényes az Igazgatőság egy vagy több tagjanak a visszahívását
kezdeményezi, ugy az a közgyú|és legfeljebb I igazgatősági tag visszahívásátő| hatérozhat
érvényesen, azza|' hogy az l igazgatősági tag visszahívásáról döntő közgyűlést kcjvető három
hónapon belül további igazgatósági tagok visszahíváséna nem kerülhet sor. A közgyrílés az
Igazgatőság bármely tag|anak visszahívásáról a mindenkori összrészvényszámhoz tartoző
szavazatokháromnegyedestöbbségéve|határoz.

24./I1a az igazgatőságtagának megbízatása az e|őírtidőn belül megszűnik , vagy- közgyulés hatá-
rozata folytán azigazgatőság taglétszámának megvá|tozása miatt - egyébkénti$ igazgatósági tagot
kell választani, aú a közgyűlés pótválasztással bizzameg.



25 . l Az igazgatőság a társaság ügyvezető szerve.

Kialakída és irányítja a társaság munkaszervezetét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatőság által kinevezett ügyvezető igazgatő felett.

A társaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruháLzottjogkörben azigyvezető
igazgatő gyakorolja.

olyan szerződést, amelyet a tarsaság a társaságban legalább 5 oÁ-os részesedést elérő részvényessel
köt és a szerződés targya eléri, vagy meghaladja az l mFt-ot, az igazgatóság csak abban az esetben
kötheti meg, ha legalább két másik áraján|atoÍ' is beszerzett és a részvényessel kötendő ügylet ala-
csonyabb áron történik, mint a fiiggetlen árajánlatot tevők által megadott ár.
A társaság üzleti könyveinek vezetéséről az ígazgatőság gondoskodik.

2í.lAzigazgatoság saját tagjai közül egyszení szótöbbséggel elnököt vá|aszt. Azigyvezetés körében
az elnök-igazgatő a társaság valamennyi ügyében, az igazgatók a saját szakterületiik ügyeiben
önállóan is elj árhatnak.

27 . l Az igazgatőság elnök-i gaz gatój a
- vezeti a társaság közgyűlését,
- összehívja és vezeti azigazgatóság üléseit,
- kijelöli az igazgatóság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, az igazgatőság ülésén elrendeli a sza-

vazástésmegállapitjaazigazgatősághatározatát

28.lA társaság igazgatóságLínak tilését az elnök-igazgatő szükség szerint hívja össze.

Azigazgatóság legalább két tagiának az ok és a cél megjelölésével tett írásbeli javaslatára azigazga-
tóság ülését kötelező összehívni. Ha ezt az elnök-igazgatő azindítványtő| számitott 8 napon belül
nem teljesíti' az ülés összehívásáraaz indítványozók is jogosultak.

29.lAzigazgatőságüléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni,amelyet az elnök-igazgatő és a jegyzőkönyv-
vezetó ir a|á. A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a Ptk.-nak aközgyíi|ési jegyzőkönyvre vonat-
kozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

30./Egyebekben az igazgatőság szervezeti és működési rendjének részletes szabá|yaitmaga az igazgatő
ság állapítja meg.

30/A. Az lgazgatóság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy
érdekeltségeiben is, melyek a Társaságéva| azonos tevékenységet is végeznek. A Társaság vezető
tisztségviselői a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó
szervezetben vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagává vá|aszthatők, kivéve, ha
ezen más gazdálkodó szervezetfőtevékenysége a Társaság fotevékenységével azonos.

30/B' A részvénytársaság igazgatósóga kateles az éves rendes közgyűtés eIé terjeszteni a
részvénytórsaság társaságirányítdsi glakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt
mó don elké s zített j elenté st.

A jelentés elftgadásáról a kÓzgyűlés dant. A kozglűtés hatórozatát és az elftgadott jelentést a
részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
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30/C. A résnénytársaság közg,tíÍlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A
felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb osszeget, amelyre aZ igazgatóság a
részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfetjebb ttéves időtartamot, amely alatt az
alaptőke-emelé sre sor kerüIhet,
Az igazgatósógnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dont az
alaptőke felemelésével kapcsolatos, e torvény vagy aZ alapszabóly szerint eg,,ébként a közg1lűIés
hatás kor éb e t artozó kér dé s e lcr ől is.

Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot - a visszaváttható részvényhez kapcsolódó jogok
gyakorlósóval, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének
az alaptőkén íelüli vaglon terhére történő felemelésével knpcsolatban - kazbenső mérleg
elfugadasara.

VII.

A társaság képvise|ete. cégiegvzése:

3t,lAtársaság képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a tarsa.
ságigazgatósága látjaelr. Azigazgatóság tagjai közül azigazgatőság elnökének cégjegyzése önálló,
míg más igazgatősági tagok cégjegyzóse egytittes.

3llA. A társaság cégvezetője

A gazdasági társaság közgyűlése az á|ta|a kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal
ruházhatja fel, aki a társaság cégvezetője.

A közglűlés Ttjth Gdbort (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u. 38. sz. alatti lakos) 5 évi
időt art amra c é gvezet ővé kineve zte.

Cégvezetővé az a munkaváIlaló je|r;|hető ki, aki egyébként megfelel a
vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Ptk. 22., 23., 25' $-ban
férhetetlensé gi okok nem állnak fenn.

A cégl ezető feladatait önállóan - a v ezető tisztsé gvi selők utasításainak

A cégvezető cégsegyzési joga önálló.

megfelelően látja el.

VIII.

A társasáe felügYelő bizottsáea és audit bizottsáea:

32jA túrsasúgfelíiglelő bizottstÍga 3 tagból óll, akiket a kazglűlés 3 évre választ.

A felügyelő bizottság(FB.) tagjai többségének ffiggetlen személynek kell lennie.

FÍiggetlerurek minősül azFB. taga, ha részvénytársasággal azFB. tagságán kívül más jogviszonyban
nem áll.
Nem minősül fiiggetletnekazFB tagja különösen akkor, ha
a) a részvénytársaság munkaválla|oja vagy volt munkavá||a|őja, e jogviszonyának megszíinésétől
számitott öt évig;

vezető tisztségviselőlcre
foglalt kizáró és össze-



b) a részvénytrírsaság vagy vezető tisztségviselői számfua és javfua ellenérték fejében szakértői vagy
más megbízási jogviszonyban tevékenységet foly.tat;
c) a részvénytórsaság olyan részvényese, aki kÖmetve vag/ könetlenül a leadható szavazatok
legalább harminc százalékát birtokolja vagl ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1,$ (1)
bek. ]. pontJ vagl élettársa;
d) közeli hozzótartozója a részvénytársaság valamely - nem fi)ggetlen - vezető tisztségviselőjének
vagl vezető állású munkavdllalój ának;
e) a részvénytársaság eredményes m{ikodése esetén FB tagsága alapján vag1loni juttatásra jogosult,
vagl FB tagsógért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársasógtól, illetve
a r é s n ény t ár s a s á gho z kap c s ol t v ál l alko z ós tó l ;
fl az FB nem fiiggetlen tagjával egy másik gazdasági tórsaságban olyan jogviszorryban áll, amely
alapján a nem fÍiggetlen tagnak irdnyítási, ellenőrzési joga van,.
g) a résménytársaság konywizsgálója, vagy a konywizsgáló társaság tagfa, vag,l alknlmazottja e
j o gv i s z ony me gs zűné s ét ő l s z ámít o t t hár om év i g ;
h) vezető tisztségviselő vagl vezető állású munknvóllaló eg,l olyan gazdasági társaságban, amelynek
fiiggetlen igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaságvezető tisztségviselője.

A felügyelő bizottság tagsai megbízatásuk lejárta esetén legfeljebb 5 év időtartamra - ismételten is .
,t$raváIaszthatók.

33.lA felügyelő bizottság saját tagjai közül egyszení szótöbbséggel elnököt vá|aszt.

34.l A felügyelő bizottság tagjai:

Kiszner Istvdn (a, n.: Lassú Éva, ] ]63 Budapest, Kisterenye u. 6, sz. alatti lakos),
Németh Ldszló Ákos (a. n.: Papp Julianna, 20]3 Pomáz, Árvalányhaj u. 1684/19. sz. alatti lakos),
Majer Zoltán ( anyja neve: Molnár Erzsébet , ] ]62 Budapest, Avarszállás u' ]0' sz' alatti lakos.)

35'lA felügyelő bizottságülését az elnök hívja ossze.

36.lA felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a felügyelő bizottság elnöke és
jegyzőkönyvvezető ir a|á. A jegyzőkönyv elkészitésére egyébként a Ptk.-nak a közgyú|és jegy-
zőkönyvére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell megfelelően alkalmazni.
Egyebekben a felügyelő bizottság szewezeti és működési rendjének részletes szabá|yait maga a
felügyelő bizottságá||apítjameg és aztatársaság legfóbb szerve hagyja jóvá.

37.l Az Audit bizottság:

A részvénytársasógnál háromtagú audit bizottstigot kell létrehozni, amelynek tagiait a közglűlés j
év i i dő tar t amr a a fe l ti g1,, e l őb iz o t t s óg ft gge t l e n t a gj ai ko zül v ál as ztj a.

Tagjai:
Kiszner IstvtÍn (a' n': Lassú Éva, ] ]63 Budapest, Kisterenye u, 6. sz, alatti lakos),
Németh Ldszló Ákos (a' n.: Papp Julianna, 20]3 Pomáz, Árvalányhaj u' 1684/t9. sz. alatti lakos),
Majer Zoltdn (anyjaneve: Molnár Erzsébet, lakcíme.. ll62 Budapest, Avarszállás u. ]0, sz, alatti
lakos.)

Az audit bizottság hatásköréb e tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
b) javaslattétel a könywizsgá|o szemé|yére és dijazására;
c) a könywizsgálóval megkötendó szerződés előkészítése.



d) a könywizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeferhetetlenségi előírások érvényre
juttatásanak figyelemmel kísérése, a könywizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos
teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság szémÉta intézkedések
megtkételére való j avaslattétel ;

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének
intézkedések megtkételére; valamint

f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénz;Jrgyi
érdekében.

értékelése és javaslattétel a sziikséges

beszámolási rendszer mesfelelő ellenőrzése

.x.
A társaság könywizsgálóia:

3 8./A tiársaságnál egy könywízsgá|ő működik.
A könywizsgá|ő személyét a közgytilés válasája. A könywizsgá|ő megbízatása legfeljebb 5 évre
szólhat.
A megbízatás|ejártával a könywizsgá|ő - ismételten is' ugyancsak legfeljebb 5 év időtartamra -
újraválasztható.

A társaság könywizsg á|őja:

A REPORT & AUDIT Könywizsgá|ő és Adószakértő Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi tlt 47.
Il5,, Cégegyzékszáma:,09-09-006577) vá|asztjaa meg 2013. április 24. napjátő|, 2016. május 31.
napj ái g terj edő határ ozott időtartamra

A társaság nevében a kcinywizsgálói feladatokat Gyapjas István (4033 Debrecen, Vak Bottyan u.
54, An: Balogh Irén) kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK tagszám: 004857)látja el, aki a
könywizsg á|atért személyében felelől könywizsgáló.

39.lAkönywizsgálónak azigyvezetés ellenőrzésére vonatkozó jogai és kötelezettségei nem érintik a
tarsaság felügyelő bizottságanak j ogait és kötelezettségeit.

x.
Üzletév. mérleg. eredménvfelosztás :

40.lA tarsaság első üzletéve a tarsaság megalakulásanak - az a|apszabály elfogadásanak . napjrín
kezdődik és a tárgyév december 31-ig tart.
Az első üzletévet követően a tiírsaság üzletéve anaptári éwel egyező.

4I,lAziz|etév végével a külön jogszabályok előírásai szerint a társaság üzleti könyveit le kell zámi, s a
tarsaság működéséről és vagyonáról mérleget és eredménykimutatást kell készíteni.
Az eredmény fel o sztá sár a a társaság igazgatő sága te sz j avaslatot.

4Z.lAzin|etév végével a tiírsaság működésérő| azigazgatőság, a felügyelő bizottság, valamint a könyv-
v izs gáIő a ko zgyúlés ré szére j e l enté st ké szít.
A társaság
. mérlegének,
- eredményfelosztásának, valamint
- azigazgatóság, a felügyelő bizottság és a könywizsgá|őjelentésének lényeges adatait,megá||api-

tásait a közgyűlés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt eloírások betartásával nyilvánosságra
kell hozni.

10



43.losztal'éWa az a részvényes jogosult, aki azlgazgatőság áItal' meg|.ntánozott és az osila|ékfizetésre
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapjan
a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az oszta|ékftzetésre való
jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától
eltérhet.

Az oszta|ékfizetés kezdési időpontjaról rendelkez ő határozatkelte és az oszta|ékfizetés kezdési
időpontja között lega-lább 20 munkanapnak kell eltelnie.

osztalékeIőleg
Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogt két, eglmást k()vető beszámoló elfugadása
kazatti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha
a) a kazbenső mérleg alapján megállapítható, hogl a tórsaság rendelkezik osztalék fizetéséhez
s zü|rs é ge s fe de z e t t e l ;
b) a kifizetéS nem haladja meg az utolsó beszamoló szerinti üzleti év kÖnyveinek lezárása óta
keletkezett eredménynek a mególlapított, illene a szabad eredménytartalékkal kiegészített
összegét; és
c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytón nem csökken az alaptőke összege alá.
osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság
j av as l at ához a fe l u gy e l ő b i z o t t s á g j óv áhag,,ó s a s zülrs é ge s.
Ha az osztalékelőleg kifizetését ktvetően elkészülő éves beszámolóbóI az állapítható meg, hogl
osztaléffizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására
kö t e l e s e k vi s s z aíiz e tni.

XI.
Záró rendelkezések:

44.l A részvénytársaság közvetlen közleményeit a társaság www.kartonpack.hu honlapjan és a
Budapesti Értéktőzsde (nÉr) hivatalos honlapj án teszi közzé.

Az eredeti Alapszabály 1990. december hő 2}-ánkerült a|áirásra a KARTONPACK Szövetkezeti Ala-
pítvány képviselője, továbbá az eredeti alapító okirat 3.l sz. mellékletében szereplő, a jogelőd cég
tagjai és alkalmazottai által.

Dr. ErdéIyi lldikó ügnéd a tórsaság jogi képviselője a Cn. 5]. s (3) bek. alapján igazolom, hogt a
létesítő okirat eg,,séges szerkezetbe foglalt szövege meg1felel a létesítő okirat-módosítások alapján
hatálvos tartalmának.

Az alapszabóly módosítására a preambulumban és a
3.,]0.,16.,17.,20',2].,22/A.'29',30.,.,30/B,,30/C.,3]/A.,.,32,,34.,37.,43.pontokban került sor, ahol a
módosítások dőlt betűvel vannak szedve.

Debrecen, 2015, április 22, napján

Debrecen, 20l5. április 22' napján

zunlnÉr

/ . \ or.ppÉffiÜcyrÉullnoDA

,, \.);fu',.o.:##ffiiffiit' .
üg,véd' ! ' J
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