
A KARTONPACK Dobozípari Részvénytársaság

1990. december hó 20. napján kelt és 1991. május hó 14. napján, |992, szeptember hő 7. napjart, 1993.
március hő |2. napján, 1993. december hó 20, napjan és 1994. március hő 26., |995. ápti|is 10., 1997.
május t6., |997 . november 3., 1998. március 2]., |998.június 13., 1998. október 29. ,1999. április 26.,
200I. szeptember 24.,2003. április 23.,2004. április 30.,2004. július 26.,2004. október 18.' 2005.
április 6.,2006, április 28. napjan,2006. október 25.,2007. április 23. és 2008. április 28. napján,
2009. április 20. napján,20|0. április 20. napján,20|1. április 20. és 20I|. július 5.napján, 2012.
április 20, '2013. április 24. ,20|5. április 22.,2016. március 23. napján kelt módosításokkal egységes
szerke zetbe fo glalt alap szab á|y a.

ALAPsZABÁLY

I.

l./ A társaság cégneve: KARTONPACK DoboziparÍ Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A ttírsaság rövidített cégneve: KARTONPACK Nyrt.

2./ A tarsaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb utca 11.

A társaság fióktelepe: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 1., I. emelet l'. szám

3./ A részvénytarsasáe létrejötte és működése:

3.1.A részvénytátsaság az 1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint
KARTONPACK Dobo zipari Kisszövetkezet j o gutódj a.

3 . 2.Működ és,e határ ozatlan időre szól.

3.3A tarsaság fióktelepet és képviseletet az igazgatősághatározata a|apján aközgyu|és utólagos
jóvríhagyása mellett külftjldön is nyithat.

3.4 Részvénytársaság működési formáj a:

A részvénytéttsaság nyilvánosan működik. A részvénytársaság részvényeit a Budapesti
Értéktőzsdére |999. februtír 10. napján bevezették.A részvények értékpapír kódja (ISIN kód)
HU0000075692.

ez Áilami Pétu- és Tőkepiaci Felügyelet 20.37411998. sz. 1998. szeptember 9. napjan kelt
határozatával engedélyezte a társaságrészvényeinek nyilvános értékesítését.

4.l Arészlténytársaság tevékenységét |990, december hó 31. napjrín kezdte meg.

A társaság tevékenvségi körei:

Főtevékenység:

Papír csomagolóe szkö z gy étrtása

II.



Egvéb tevékenységek:

Irodai papíráru gyártása
Egyéb papír-, kartonterm ék gyártása
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés' kapcsolódó szol gáltatás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnyrífém c somagoló eszkoz gy ártása
Hulladék-nagykere skedelem
Vegyestermék:lrörű nagykereskedelem
Iparcikk jellegti bolti vegyes kiskereskedelem
Saj át tulaj donú' bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könywizsg áIői, adőszakértői tevékenység

n.
A társasáe alaptőkéie /iegvzettőkéie/:

A részvénytársaság alaptőkéje 101.030.000.- Ft, azazEgyszazegymilliő-harmincezer forint. /HUF/

A tarsaság alaptőkéje az a|ábbiak szerint oszlik meg:

A részvénv típusaira. részvén}'fajtákra. a részvén}' névértékére vonatkozó rendelkezés:

Részvények száma: 505150 db.

Részvények névértéke: 200.- Ft

Részvények típusa: néwe szóló.

Részvényfajták: valamennyi részvény teljes egészosztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény.

A részvények demateria|izá|t részvények.

A részvények összevont címletri részvényekké is átalakíthatők. Az összevont címletri részvény utóbb a

részvényes kérésére és költségére kisebb címletű összevont részvényekre, illetve 200.- Ft-os névértékű
részvényekre is bontható.

IV.

5.lEz a pont törlésre kerül.

6,l A közgyulés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést,
ha bármelyik befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó
vételi ajárrlatot tesz a Budapesti Értéktőzsde Részvénytarsaság vonatkozó szabáIyzataiba foglalt
előírásoknak megfelelően.

7 . l Az alaptőke felemeléséről, vagy leszá||ításáról a közgní|és határ oz,

8.l Azalaptőke leszáILításátólés a leszállítás módjaról aközgyulés hatrároz.

9.l A bevont részvényt meg kell semmisíteni. A megsemmisítésre az értékpapírok
megsemmisítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a bevont részvény névre
szőI, az ilyen részvényt a részvénykönyvből t<jrölni kell.



, |0.l A részvénytrírsaság igazgatősága vagy megbízottja a részvényesről, részvénykönyvet vezet,
amelyben nyilvríntartj a a részvényes' illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt:
részvényes) - közös tulajdonban á||ő részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét
(székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek
darabszémát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytiírsaság
a|apszabá|yáb an me gh atár ozott adatokat.

A részvénytársaság igazgatősága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti
elszámolóhánnak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzigyi intézménynek,
ügyvédnek,vagy könywizsgálónak adhat megbízást.

Ha az igazgatőság a részvénykönyv vezetésére mást biz meg , a megbizás tényét és a megbízoff
adatait, valamint a betekintésre vonatkozo információkat a részvénytársaság a honlapján kÓzzéke||
tenni.

A részvénykönyv vezetésére egyebekben a részvénytátsasági részvénykönyv vezetésével összefiiggő
egyes kérdésekről szóló 67/20I4.(III.13.) Korm. rendeletben írtakat kell alkalmazni.

I|.lA rész:tényest 200.- Ft-os névértékű részvényenkétrt | szavazat illet meg.

I2.l Aki részvényt jegyez, a jegyzési időponttól fiiggetlenü|, az a tárgyévi gazdá|kodás eredményeként
képződött osztalékbó| a jegyzettteljes névérték után éves osztalékot kap.

13.lEz a pont törlésre kerül.

v.
A társasáe közgyűlése:

|4.l A közgytilés a részvénytarsaság legfőbb szerve' amely arésnényesek összességéből ál1.

15.lAközgyulést évente legalább egyszer össze kell hívni, sziikség esetén rendkívüli közgyűlés bármi-
kor összehívható.

16.l A közgytilés összehívásanak módja:

A közgyrilést a közgyűlés kezdő napjátlegalább 30 nappal megelőzően a BÉT hivatalos
elekÍronikus honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni.
Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívrínják, akozgyúlésre szóló meghívót elektronikus úton kell
megküldeni.

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajanlattal kapcsolatos részvényesi
állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilviános vételi ajén|attéte|i eljrárást követően a
befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgytilés összehívására kerül sor' a közgyílést annak
kezdőnapját legalább tizenót nappal megelőzően, a rendes közgytilés összehívásáná| meghatérozott
módon kell összehívni.

A közgytilés helye' ha az igazgatőság eltérően nem rendelkezik, a résnénytiírsaság székhelye vagy
telephelye.

I7.l Ha a kozgyú|és nem hatfuozatképes' a megismételt közgytílés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazatijog mértékétől fiiggetlenül határozatképes, ha azt az



eredeti időpontot legalább tíznappa|és legfeljebb huszonegy nappalkövető időpontra hívják össze.

A közgytilés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfiiggesztheti ülését.
A felfiiggesáett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell

vizsgá|ni, mint a közgytílés megkezdésekor.

A felfiiggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűl'és összehívásara és a

közgÉús tisztségviselőinek megválasztására vonatkoző szabáIyokat nem kell alkalmazni.

1 8./ A közgyűlésen való részvétel és a szavazáti 3og gyakorlásanak feltétele:

A részvényes a közgyúlésen a részvényesi jogok gyakorlásara letéti, illetve tulajdonosi igazolás

birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően j ogosult.

A közgytilésen résá venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a

k<izgytiiés kezdő napjátmegelőző második munkanapon 18 óráig kell a részvénykönyvbe
bejegyezni.

A részvénykönyv |ezárása nem kor|átozzaa részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát

részvényeinek a részvénykönyv |ezérásátkövető átrvhánásáhan. A részvénynek aközgyulés kezdő

napját megelőzo átruhénása nem zér1aki a részvénykönyvbe b€1egyzett személynek azt a jogát,hogy

a fózgyíilésen részt vegyen és az őtmint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszálm|a-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A

tulajdonosi igazólásnak tarta|maznia kell arészvénytársaság cégnevét, arészvényfajtát, a részvény

darabszámát, az értékpapirszám\a-vezető cégnevét és cégszení aláirását, a részvényes nevét

(cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyílésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított

tulajdonosi igazo|ás aközgyu\és vagy a megismételt közgnilés napjáig érvényes.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság

megál1apításfua i értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útjan kerül

sor.

A részvénytarsaság á|ta| kezdeményezet| tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő
közgyílést mege|őzó részvénykönyv-Iezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a
részvényktinyub.n szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot

törli' és ez|zeI egyidejíleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a

részvénykönyvbe bejegyzi.

18.a., A közgyulés hatáskörébe tartozik a jogszabá|yban meghatározottakon tul döntés a részvények
nuaapeJii Értéktőzsdére történő bevezeiéséről, továbbá döntés a Budapesti Értéktőzsdéről történő
kivezetésről.

A fenti kérdésekben a közgyú|és aszavazatok legalább 3/4-es többségéve|hatéroz.

18.b., Amennyiben a részvények a tőzsdei sorozat egy, legalább 75 %o-os szavazati joggal rendelkező
részvényese kezdeményezí az értékpapírok tőzsdei kivezetését, ugy a kivezetés kérdésében a
Budapesti Értéktőzsde szabá|yzata tulajdonosi döntésre vonatkozó rendelkezései szerint a
közgyűlésnek dönteni nem kell.
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18.c. A trírsaság legfobb szerve köteles évente napirendjér e tíizni a vezető tisáségvise |ők e|őző üzleti
évben végzett mwrkájrínak 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
elsődlegességét szem 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 hirínyosak voltak.

19./ A szavazati jog gyakorlásrínak módja:

A közgyrílésen a szavazás a szavazójegyek feltartiísával történik, amennyiben a részvényes az elő-
terjesztéssel egyetért. A szavazőjegyen minden egyes részvényes szavűatijogrínak mértéke fel van
tüntetve, így szavazásban a jegyzőkönywezető, vagy az igazgatőság atth n;etolt más személy
számo|ja össze a szavazatokat.

20.lA közgyulés ahatározatokat a Ptk. előírásai szerint egyszerű,vagy hríromnegyedes szótöbbséggel,
illetőleg egyhangúlag hozza,
A közgytílés minden olyan határozatijavaslat
leadott szav azatok háromnegyedes többségével

2l.l A Közgyűlésen az|gazgatóság elnöke vagy azlgazgatőság á|ta| ezze\ a fe|adatta|megbízott másszemély elnököl, amely soriín
a.) megnyitja a Közgyűlést;
b.) kijelöl i a jegyzőkö nyvv ezetőt;
c.) megállapítja ahatározatképességet és a napirendi pontok tárgya|ásának sonendjét;
d.) megadja és megvonja a szót, illetve meghatáro,,u - adott napirendhez történő hozzásző|ások
sonendjét;
e.) megfogalmazza és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatokat;
f .)aszavazatszám|á|őkielzésea|apjánkoz|iaszavazásokeredménvét:
g.) szünetet rendel el;
h.) bezárja a Közgyűl ést.

A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történó hozzásző|ások sorrendjét meghatár ozhatja,bárkinekszót adhat és megvonhatja a szőt azza|, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak anapirend tárgyátő| való figyelmeztetés ellenere történő eltérés esetén vonható meg a sző. A szómegvonását kcjvetően elhangzottak jegyzőkönyv ezését a Közgyű|és elnöke leállíthatja és hozzásző|ás
technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.

A közgyulés nem nyilvános. A legftibb szerv ülésén a tiírsaság vezető tisáségviselői és afe]ügyelőbizottságt1gsai, illetve az igazgatóság á|ta|meghívott személyek tanácskozási joggal, továbbáa j o gszabál y á|ta| fe|hata|mazott személyek ré út vehetnJk.

A Közgytilés első határozatáva| a Kozgyiilés elnöke által előterjesáettek közül megvá|asztja ajegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszám|á|őkat. Sikertelen választás esetén aKözgyrilés elnökének új előterjesztést kell tennie.

A Közgyulés tanácsko zásánaknyelve magyar.

22/ Atársaság közg).tilésé rő| jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. előírásai szerint.

tárgyában, amelyet az Igazgatőság nem támogat, a
határoz.



22lA. A részvényesek a közgyűlésen történő szavazásnál Ptk. 3:l9.$ (2) bekezdésében meghatiározott
esetek a|ka|mazásátkizáúák, azaz az érintett személy szavazhat.

VI.

A társaság igazgatósága:

23.l Arészvénytársaság ügyvezetését azigazgatőság, mint testület |átja eI, amelynek tagjait, mint a
társaság vezető tisztségvise|őithatározatlan időre vá|asztjameg a közgyíilés.

A társaság igazgatősága 3 -5 főből állhat a közgyu|és határozata szerint.

A trársaság igazgatőságanak tagj ai :

Kerék Csaba (a. n.: Tölgyesi Terézia,1 137 Budapest, Katonalózsef u. 28.Il3. sz. a|aÍti lakos),
Holbusz Ákos (a. n.: Takács Margit, 3529 Miskolc, Nyíri Dániel u. 3. sz. alatti lakos)
Bencze BtÍlint András (anyja neve: Szárnyas Edit Zsuzsanna, 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 2].
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'hoz tartoző
szavazatokháromnegyedestöbbségéve|határoz.

24.lFra azigazgatőság tagjának megbízatása az e|óírtidőn belül megszűnik, vagy - közgyíilés hatá-
rozata folytan azigazgatőságtaglétszámánakmegvá|tozása miatt - egyébként i$ igazgatősági tagot
ke l l vál as ztan| azt a kozgyúlé s pótvál asztás s al bizza me g.

25.l Az igazgatőság a tarsaság ügyvezető szerve.

Kialakítja és iranyítja a tarsaság munkaszervezetét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatőság áItaI kinevezett igyvezető igazgatő felett.

A tarsaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruháuott jogkörben azúgyvezető
igazgatő gyakorolja.

olyan szerződést, amelyet a tarsaság a társaságban legalább 5 oÁ-os részesedést elérő részvényessel
köt és aszeruődéstárgya eléri, vagy meghaladja az 1 mFt-ot, azigazgatóság csak abban az esetben
kötheti meg, ha legalább két másik áraján|atot is beszerzett és a részvényessel kötendő ügylet ala-
csonyabb áron történik, mint a fiiggetlen átaján|atottevők által megadott rír.
A társaság üzleti könyveinek vezetéséről az igazgatőság gondoskodik.

26/Azigazgatőságsaját tagjai k<izül egyszeni szótöbbséggel elnököt vá|aszt. Azu'gyvezetés körében
az elnök-igazgatő a tarsaság valamennyi ügyében, az igazgatók a saját szakterületük ügyeiben
önállóan is elj arhatnak.

27 . l Az igazgatő sétg elnök- i gaz gatój a
- vezeti a tiírsaság közgyúlését,
- összehívja és vezeti azigazgatőság üléseit,
. kijelöli az igazgatőság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, az igazgxőság ülésén elrendeli a sza-

vazástésmegállapítjaazigazgatősághatározatát.

I



2}./Atarsaság igazgatőságLának ülését az elnök-igazgatő szükség szerint hívja ossze.

Azigazgatóság legalább két tagjrának az ok és a cél megjelölésével tett írásbeli javaslatríra azigazga-
tóság ülését kötelező összehívni .Ha ezt' az elnök-igazgatő azinditványtő| számított 8 napon belül
nem teljesíti, az ülés összehívásáraaz indítviányozók is jogosultak.

29,lAzigazgatőságüléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök-igazgató és a jegyzőkönyv-
vezető ír a|á. A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a Ptk.-nak akiizgyijIési jegyzőkönywe vonat-
kozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3O./Egyebekben azigazgatőság szervezeti és működési rendjének részletes szabá|yait maga azigazgatő
ság állapítja meg.

30lA. Azlgazgatóság tagjai vezető tisáségviselők lehetnek a Társaság olyan lerínyvállalataibanvagy
érdekeltségeiben is, melyek a Tiírsaságéva| azonos tevékenységet is végeznek. A Tarsaság 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 szewezet fotevékenysége a Társaság fotevékenységével azonos.

30/B. A részvénytrírsaság igazgatősága köteles az éves rendes közgyrílés elé terjesáeni a
részvénylársaság ttírsaságirányítási gyakorlatát bemutatő, az adott tőzsde szereplői szétmátra előírt
módon elkészített j elentést.

A jelentés elfogadásaról a közgytilés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a
részv énytétsaság honlapj án kozzé kell tenni.

30/C. A tészvénytérsaság közgyűlése felhataLmazhatja azigazgatóságot az alaptőke felemelésére. A
felhatalmazásban meg kell hatánozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatőság a
részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely a|att az
alaptőke-emelésre sor kerülhet.
Az igazgatóságnak az a|aptőke felemelésére történő fe|hata|mazása esetén az igazgatóság dönt az
alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az a|apszabály szerint egyébként a kclzgyűlés
hatásköréb e tartoző kérdésekről is.

Az a|apszabály felhata|mazza az tgazgatőságot - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok
gyakorlásáva|, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének
az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg
elfogadására.

vII.
A társaság képviselete. cégiegyzése:

3|.lAtársaság képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a társa.
ságigazgatósága látja el. Azigazgatóság tagjai közül azigazgatőság elnökének cégjegyzése önálló,
míg más igazgatősági tagok cégjegyzése együttes.

31lA. A tarsaság cégvezetője:

A gazdasági tarsaság közgytílése az á|ta|akijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal
ruhazhatja fel, aki a társaság cégv ezetője.

A közgyÍlés Tóth Gábort (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debtecen, Kar u. 38. sz. alatti lakos) 5 évi
időtartamr a cé gv ezetővé kineve zte.
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Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfele| a vezető tisáségviselőkre
vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Ptk. 22, 23.,25. $-ban foglalt kizátő és össze-
férhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Acégvezető feladatait önállóan - avezető tisztségviselők utasításainak megfelelően látja el.

A cégvezető cégsegyzési joga önálló.

' vm.

A társaság felüryelő bizottsáea és audit bizottsáea:

3z.l{társaság felüryelő bizottsága 3 tagból áll, akiket akozgyu|és 3 évre vá|aszt.

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

Függetlennek minősül azFB. tagsa, ha részvénytársasággal azFB. tagságan kívül más jogviszonyban
nem áll.
Nem minősül fiiggetlennek az FB tagja különösen akkor, ha
a) a Észvénytársaság munkavállalőja vagy volt munkavá||a|őja, e jogviszonyrínak megszúnésétől
számított öt évig;
b) a részvénytársaság vagy vezető tisáségviselői számara és javána ellenérték fejében szakértői vagy
más megbízási j ogviszonyban tevékenységet folytat;
c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok
legalább harminc szaza|ékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.$ (1)
bek. 1. pont] vagy élettársa;
d) közeli hozzátartozőja a résménytarsaság valamely . nem ftiggetlen - vezető tisztségviselőjének
v agy v ezető állású munkavállalój ának;
e) a részvénytársaság eredményes miiködése esetén FB tagsága alapjrín vagyoni juttatásra jogosult,
vagy FB tagságért jaró díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül arészvénytársaságtól, illetve
a részv ényÍársasághoz kapcsolt vállalkozástól ;
f) az FB nem fiiggetlen tagjával egy másik gazdasági tarsaságban olyan jogviszonyban áll, amely
alapján a nem fuggetlen tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
g) a részvénytarsaság könywizsgá|őja, vagy a könywizsgáló társaság taga, vagy alkalmazottja e
j o gvi szony me g szűné s étő| számitott hrírom é vi g ;
h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági tarsaságban, amelynek
fiiggetlen igazgatőtanácsi tagja egyben a nyilvános részvényilársaság vezetó tisztségviselője.

A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk lejárta esetén legfeljebb 5 év időtartamra - ismételten is -
újraválaszthatók.

33.lAfelügyelő bizottság saját tagjai közül egyszeni szótöbbséggel elnököt vá|aszt.

34.l A felügyelő bizottság tagjai:

Kíszner István (a. n.: Lassú Éva, 1163 Budapest, Kisterenye u. 6. sz. a|attilakos),
Németh Lász|ő Ákos (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomaz, Árvalrínyhaj u. t684ll9. sz. alatti lakos),
Majer Zoltán ( anyja neve: Molnár Erzsébet ,1162 Budapest, Avarszá||ás u. 10. sz. a|atti lakos.)

35,lAfelügyelő bizottság iilését az elnök hívja össze.



36.lAfelügyelő bizottság üléseirőljegyzőkönyvet kell vezetti, amelyet a felügyelő bizottság elnöke és
jegyzőkönyvvezetó ir a|á. A jegyzőkönyv elkészitésére egyébként a Ptk.-nak a kozgyűIés jegy-
zőkönyvére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell megfelelően alkalmazni.
Egyebekben a felügyelo bizottság szetvezeti és működési rendjének részletes szabáIyútmagaa
felügyelő bizottság áIlapitjameg és azt atársaság legfőbb szerve hagyja jővá.

37./ Az Audit bizottság:

A részvénytársaságnál haromtagú audit bi2ottságot kell létrehozri, amelynek tagjait a közgyíilés 3
évi időtartamra a felügyelőbizottság fiiggetlen tagjai közül vá|asztja.

Tagjai:
Kiszner István (a. n.: Lassú Éva, |163 Budapest, Kisterenye u. 6. sz. a|atti lakos),
Németh Lász|ő Ákos (a. n.: Papp Julianna, 20t3 Pomaz' Árvalányhaj u. 1684l|9. sz. alatti lakos),
Majer Zo|tán (anyja neve: MolnérErzsébet, lakcíme: 1162 Budapest, Avarszállás u. 10. sz. alatti
lakos.)

Az audit bizottság hatásköréb e tartozik:
a) a számviteli t<irvény szerinti beszrímoló véleményezése;
b) javaslattétel a könywizsgáIó szemé|yére és dijazáséra;
c) a könywizsgálóval megkötendő szerzódés előkészítése;
d) a könywizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre

juttatásának figyelemmel kísérése' a könywizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos
teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések
megtkételére való j avaslattétel;

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a sziikséges
intézkedések megtkételére; valamint

f) a felügyelőbizottság munkájának segítése apéruugyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése
érdekében. 

x.
A társasáe könywizsgálóia:

38./A társaságnál egy könywizsgálő működik.
A könywizsgá|o személyét a közgyűlés választja. A könywizsgá|ő megbizatása legfeljebb 5 évre
szólhat.
Amegbizatás|ejétrtával akönywizsgáló. ismételten is, ugyancsak legfeljebb 5 év időtartamra_
újraválasáható.

A társaság kcinywizs g á|őja:

A REPORT & AUDIT Könywizsgáló és Adószakértő Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.,
Cégegyzékszáma:, 09-09-006577) vá|aszda meg 20]7. május 3I. napjáig terjedő hatérozott
időtartamra.

A trírsaság nevében a könywizsgálói feladatokat Sinkovicz Attíla Júnos (6200 KislrőrÓs, Szent
István utca ]5., anyja neve: Felfoldi Rózsa) kamarai tag könywizsgá|ő (MKVK tagszétm: 0015] ])
IátjaeI, aki a könywizsgá|atért személyében felelős könywizsgáló.

39.lAkönywizsgálónak azugyvezetés ellenőrzésére vonatk oző jogaiés kötelezettségei nem érintik a



tarsaság felügyelő bizottságanak j ogait és kötelezettségeit.

X.
Üzletév. mérleg. eredménvfelosztás:

40.lAtarsaság első üzletéve a társaság megalakulásának - az a|apszabály elfogadásának - napján

kezdődik és a tárgyév december 31-ig tart.
Az első tizletévet követően a társaság üzletéve a naptari éwel egyező.

4|.lAzüzletév végével a külön jogszabályok élőírásai szerint a trírsaság ijz|eti könyveit le kell zárni, s a

társaság működéséről és vagyonáról mérleget és eredménykimutatást kellkészíteni.
Az eredmény felosztására atársaság igazgatősága tesz javaslatot.

42.lAzüz1etév végével a tiírsaság működésérő| azigazgatőság, a felügyelő bizottság, valamint a könyv-

vizsgáló a közgyőIés részére j elenté st ké szít.
A társaság
- mérlegének,
- eredményfelosztásának, valamint
- azigazgatóság, a felügyelő bizottság és a könywizsgá|őjelentésének lényeges adatait,megállapí-
tásait a közgyrilés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt előírások betartásával nyilviínosságra
kell hozni.

43.loszta|éWa az a részvényes jogosult , aki azlgazgatőság által meghatározott és az osztalékfizetésre
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján
a részvénykönyvben szerepel. Az lgazgatóság által meghatérozott, az oszta|ékftzetésre való
jogosultság szempontjából releváns időpont az oszta|ékfizetésről döntő közgytilés időpontjától
eltérhet.

Az oszta!ékfizetés kezdési időpontjaról rendelkező határozat kelte és az oszta|ékftzetés kezdési
időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

osztalékelőleg
Az alapszabály felhata|mazza az igazgatőságot' hogy két, egymást követő besziímoló elfogadása
kö zötti i dő szakb an o sztal éke 1ő l e g fi zeté sé r ő| határ o z|tat, ha
a) a kcizbenső mérleg aLapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez
szükséges fedezettel;
b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti iizleti év könyveinek |ezfuása óta
keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített
összegét; és
c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az a|aptőke összege alá.
osztalékelőleg fizetésérő| az igazgatőság javaslata alapjan lehet hatarozni. Az igazgatóság
j avaslatához a felügyelőbizottság j óvahagyása szüksé ges.
Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az á||apítható meg, hogy
oszta|ékfizetésre nincs lehetőség' az oszta|ékelőleget a részvényesek a társaság felhívásara
kötelesek visszafi zetni.

xI.
Zárő rendelkezések:

44.l A részvénytársaság közvetlen közleményeit a társaság www.kartonpack.hu honlapján
Budapesti Értéktőzsde (gÉr) hivatalos honlapj án teszi közzé,

ésa
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Az eredeti Alapszabály 1990. december hő2}-ánkerült a|ákásra a KARTONPACK Szövetkezeti Ala-
pítvány képviselője, továbbá az eredeti alapítő okirat 3.l sz. mellékletében szereplő, a jogelőd cég
tag|ai és alkalmazottai által.

Debrecen, 2016. marcius 23.

zÁnenÉr

Dr. Erdélyi ndikó ügyvéd a tarsaság jogi képviselője a Ctv. 51. $. (3) bek. alapjan igazolom, hogy a
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások a|apján
hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetbe foglalásra a23. és 38. pontok módosulása miatt került sor. A módosítások
dőlt betűvel vannak szedve.

Debrecen. 20|6, miírcius 23'

I

I
-\\tL/^ U

Dr. Erdélyi ndikó
ügyvéd

#,ffi-:fuP.íTHá
TcL2(52)4t9-Bz
Ih. BÍdéM [dieó

üpvéd
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