
A KARTONPACK Dobozipari Nyrt. 
(4030 Debrecen, Galamb u. 11.) 

közgy őlési határozatai 
 
 
 
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, 
Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030) 2013. április 24-én megtartott éves rendes 
közgyőlésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 

1/2013. (04.24.) sz. határozat:  
A Közgy őlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgy őlés 
levezetı elnöke Kerék Csaba, az Igazgatóság elnöke.  

 
 

2/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A Közgy őlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzıkönyv 
vezetıje dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyz ıkönyv hitelesít ıje Vadai Zsolt, 
szavazatszámláló pedig Holbusz Ákos legyen.  

 
 

3/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A közgy őlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2012. gazd asági évr ıl szóló 
beszámolóját.  

 
 

4/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A közgy őlés egyhangúlag elfogadja a Felügyel ı Bizottság 2012. gazdasági évr ıl 
és a mérlegr ıl szóló beszámolóját.  

 
 

5/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A közgy őlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló 2012. gaz dasági évr ıl szóló 
jelentését.  

 
 

6/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A közgy őlés egyhangúlag elfogadja a 2012. évi mérleget és e redménykimutatást 
azzal, hogy a Társaság a 2012. gazdasági év vonatko zásában osztalékot nem 
fizet.  

 
 

7/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A közgy őlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2013. évre von atkozó üzleti 
tervét.  

 
 

8/2013. (04.24.) sz. határozat: 
A közgy őlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2012. évi Fele lıs 
Társaságirányítási Jelentését.  

 
 



 
9/2013. (04.24.) sz. határozat: 

 
A közgy őlés a könnyvizsgálói feladatokat eddig ellátó Gyapj as István könyvvizsgálót e 
tisztségéb ıl a mia napon felmenti. Helyette a REPORT & AUDIT K önyvvizsgáló és 
Adószakért ı Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. I/5., Cégj egyzékszáma:, 09-09-
006577) választjaa meg 2013. április 24. napjától,  2016. május 31. napjáig terjed ı 
határozott id ıtartamra A társaság nevében a könyvvizsgálói felada tokat Gyapjas 
István (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54, An: Balog h Irén) kamarai tag könyvvizsgáló 
(MKVK tagszám: 004857)látja el, aki a könyvvizsgála tért személyében felel ıl 
könyvvizsgáló.  
 
 
Debrecen, 2013. április 24. 

KARTONPACK Dobozipari Nyrt.  
               Igazgatósága 


