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ALAPSZABALY

I.

1./ A tiírsaság cégneve:

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Műkiidő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:

KARTONPACK Nyrt.

2./ A társaság székhelye:

4030 Debrecen, Galamb u. 11.

A társaság fióktelepe:

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

3.l Arészvénytársaság az 1989.évi XIII. tv. rendelkezései a|apjánátalakulással jött létre, mint
KARTONPACK Dobo zipari Kisszövetkezet j ogutódj a.

Miikö dé se határozat|an időre szó l.

A társaság fióktelepet és képvise\etet az igazgatőság határozata a|apjén a közgyrilés utólagos
jóváhagyása mellett külfoldön is nyithat.
A részvénytársaság nyilvánosan működik.

Az Áilami Pélu- és Tőkepiaci Felügyelet 20.31411998. sz. 1998. szeptember 9. napján kelt
hatérozatával engedélyezte atársaság részvényeinek nyilvános értékesítését.

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



il.

A társaság tevékenvségi körei:

Főtevékenység:
Papír csomagoló eszkö z gy ártása

Egyéb tevéken}'ségek:
Irodai papíraru gy ártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnyűfém csomagoló eszköz gy átrtása
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyestermékköní nagykereskedelem
Iparcikk jellegű bolti Vegyes kiskereskedelem
Saj át tulaj donú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könywizsg á|ői, adő szakértő i tevékenysé g

m.
A társasáe alaptőkéie /iewzettőkéie/:

A részvénytársaság alaptőkéje 101.030.000.- Ft, azazEgyszázegymillió-harmincezer forint. /HUF/
A tarsaság alaptőkéje az a|ábbiak szerint oszlik meg:

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

Részvények száma: 505150 db.
Részvények névértéke: 200.- Ft.
Részvények típusa: névre szóló.
Részvényfajták: valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító t<irzsrészvény.

A részvények demateria|izá|t ré szvények.

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

IV.
részvényekre is bontható.

5.lEz a pont törlésre kerül.

6.l Aközgyulés csak abban az esetben hozhat aÉszvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha
brírmelyik befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi
ajánlatot tesz a Budapesti Értéktőzsde Részvénytarsaság vonatkozó szabá|yzata1ba foglalt
előírásoknak megfelelően.
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7./ Az alaptőke felemeléséről,vagy leszállításfuól a közgytílés határoz.
8.l Az alaptőke |eszá||itásáról és a leszállítás módjarő| aközgyúlés határoz.

9./ A bevont részvényt meg kell semmisíteni. A megsemmisítésre az értékpapírok megsemmisítésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a bevont részvény névre sző|, az i|yen
részvényt a részvénykönyvből törölni kell.

10./ A részvénytársaság igazgatósága vagy megbizottja a részvényesről, részvénykönyvet vezet'
amelyben nyilvántartj a a tészvényes, illetve a részvényesi meghata|mazott (a továbbiakban együtt:
részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét
(székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek
darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb' törvényben és a részvénytársaság
a|apszab á|yáb an me gh atár o zott adato kat.
A részvénytársaság igazgatősága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti
elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek
adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét aCégközlönyben közzé kell tenni.
Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást biz meg , a megbízás tényét és a megbízott
személyét arészvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve a honlapján isközzé kell tenni.

II.lArészvényest200,- Ft-os névértékű részvényenként l szavazat illet meg.

I2,/ Aki részvény.t j e gyez, a jegyzési időponttól fiiggetlenül, az a tárgyévi gazdálkodás eredményeként
képződött osztalékból a jegyzett teljes névérték után éves osztalékot kap.

|3 Eza pont törlésre kerül.

V.

A társasáe közgvűlése:

I4.l A közgytilés arészvénytársaság legfőbb szerve' amely a részvényesek összességéből áll.

15.lAközgyilést évente legalább egyszer ossze kell hívni, sztikség esetén rendkívüli közgyrílés bármi-
kor összehívható.

|6,l Aközgytilés összehívásának módja:

A közgytílést a közgyűlés kezdő napjátlegalább 30 nappal megelőzően a BÉT hivatalos
elektronikus honlapján kózzétett meghívó útján kell összehívni.
Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják' aközgyii|ésre szóló meghívót elektronikus úton kell
megküldeni.

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajanlattal kapcsolatos részvényesi
állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást k<jvetően a
befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor' a közgyrílést annak
kezdőnapját legalább tizenot nappal megelőzően, a rendes közgyűlés összehívásánál meghatározot|
módon kell összehívni.

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



17 .l Ha a közgytílés nem volt hatarozatképes, az emiatt megismételt közgytilés az eredeti napirenden
szereplo ügyekben a megjelentek számáratekintet nélkül haténozatképes. A nem határozatképes és a
megismételt közgyílés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet
hosszabb, mint huszonegy nap.

A közgyilés felfiiggeszthető. Ha a közgytílést felfiiggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell.
Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a kozgyu|és tisztségviselőinek megvá|asztására
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgytílést csak egy alkalommal lehet
felfiiggeszteni.

1 8./ A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele:

A részvényes a közgyíilésen a részvényesi jogok gyakorlásara letéti, illetve tulajdonosi igazo|ás
birtokában, a r észv énykönyvbe történő bej e gyzést követő en j o go sult.

A kazgíÍlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve résményesi meghatalmazott nevét a
kazglűlés kezdő napját megelőző második munkanapon l8 óráig kell a részvénykönyvbe bejeglezni.

A részvénykanyv lezórása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejeglzett személyjogát részvényeinek
a részvénykönyv lezárását követő atruházásában. A részvénynek a közglűlés kezdő napját megelőző
átruházása nem zárja ki a részvénykanyvbe bejeglzett személynek azt a jogát, hogl a közglűlésen
részt veglen és az őt mint részvényest megillető jogokat g1lakorolja'

A fulajdonosi igazolást az értékpapírszám|a-vezető köteles a rószvényes kérésére kiállítani. A
tulajdonosi igazolásnak tarta|maznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény
darabszámát, az értékpapirszám|a-vezető cégnevét és cégszerű aláirását, a részvényes nevét
(cégnevét)' lakóhelyét (székhelyét)' A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított
tulajdonosi tgazoIás aközgyí|éS vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.
A részvényesi jogok gyakorlásához nincs sztikség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság
megállapításáta az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül
sor.
A részvénytársaság á|ta| kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a kcjvetkező
közgyűlést megelőző részvénykönyv-|ezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a
részvénykönyvben szereplő' a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot
törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a
részvénykönyvbe bej egyzi.

A módosítás ellenjeglezte Dr. Erdélyi lldikó üg,,véd 2012, április 20. napján

18.a., A közgyilés hatáskörébe tartozik a jogszabályban meghatározottakon túl döntés a részvények
Budapesti Értéktőzsdére történo bevezetéséről, továbbá döntés a Budapesti Értéktőzsdéről történő
kivezetésről.
A fenti kérdésekben a közgyii|és a szavazatok legalább 3l4-es többségéve|határoz.

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

18.c. A társaság legfőbb szerve köteles évente napirendjére túzni avezető tisztségviselők előző íJ.z|eti
évben végzett munkájának értékelését, és határozni a vezető tisztségviselők részére megadható



felmentvény tétgyában. A felmentvény megadásáva| a legfobb szerv 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 hiarryosak voltak.

I9.l A szav azatij og gyakorlásának módj a:

A közgytilésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik, amennyiben a részvényes az elő-
terjesztéssel egyetért. A szavazójegyen minden egyes részvényes szavazatijogának mértéke fel van
tiintetve, igy szavazásban a jegyzőkönyvvezétő, vagy az igazgatőság által kijelölt más személy
sziímolja össze a szavazatokat.

20.lAközgyrilés ahatánozatokat a GT. előírásai szerint egyszerű, vagy háromnegyedes szótöbbséggel,
illetőleg egyhangúla g hozza.
A közgytilés minden olyan hatÍrozati javaslat tárgyában, amelyet az lgazgatőság nem támogat, a
leadott szav azatok haromne gye de s tö bb s é gév eI határ o z.

2I.l A Közgyűlésen azIgazgatóság elnöke vagy aZIgazgatőság á|ta| ezze| a feladattal megbízott más
személy elnököl, amely során
a.) megnyitja a Közgyűlést;
b.) kij elöli a jegy zőkónyvvezetőt;
c.) megállapitja ahatérozatképességet és a napirendi pontok tárgyalásának sonendjét;
d.) megadja és megvonja a szót, illetve meghatarozza az adott napirendhez történő hozzásző|ások
sonendjét;
e.) megfoga|mazza és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatokat;
f.) aszavazatszámlálók jelzése alapján kozli a szavazások eredményét;
g.) szünetet rendel el;
h.)bezétrja a Közgyűlést. .

A Közgytilés elnöke az adott napirendhez történő hozzásző|ások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek
szót adhat és megvonhatja a szőt azza|, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestol csak a
napirend tátgyátő| való figyelmeáetés ellenére történ_ eltérés esetén vonható meg a szó. A szó
megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a Közgytilés elnöke leállíthatja és hozzásző|ás
technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.

A Ktlzgytilés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és azlgazgatőság tagjai, a Felügyelő Bizottság
tagjai, a könywizsgá'ló, a részvényesek' illetve azok meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a
Felügyelet, illetve a BET képviselője kivételével bárkit kizárhat a Közgyűlésről.

A Közgytilés első |latározatáva| a Kozgrtulés elnöke által előterjesztettek közül megvá|asztja a
jegyzőkönyvet hitelesíto jelenlévő részvényest és szavazatszámlálókat. Sikertelen vá|asztás esetén a
Közgyilés elnökének új előterjesztést kell tennie.

A Közgytilés tanácskozásának nyelve magyar.

22.l A társaság közgyrílésérő| jegyzőkönyvet kell vezetni a Gt. előírásai szerint'



u.
A társaság igazgatósága:

23.l A részvénytársaság ügyvezetését azigazgatőság, mint testület látja el, amelynek tagiait, mint a
társaság vezető tisztségvise|őithatározatlan időre vá|asztja meg a közgytilés.

A társaság igazgatősága 3-5 főből állhat aközgyű|ésbatározata szerint.
A társaság igazgatőságÉinak tagj ai :

Kerék Csaba (a' n.: Tölgyesi Terézia, Íl37 Budapest, Katonalózsef u. 28.Il3. sz. alatti lakos),
Holbusz Ákos (a. n.: Takács Margit, 3529 Miskolc, Nyíri Dániel u. 3. sz. alatti lakos),
akiknek megbízatása 5 évi időtartamra szól.
Dr. Maczinkó István (a.n.: Dobos Juliarma, 2081 Piliscsaba, Petőfi u.4, sz. alatti lakos).

Amennyiben bármely részvényes az Igazgatőság egy vagy több tagiának a visszahívását
kezdeményezi' ugy az a közgyú|és legfeljebb I igazgatősági tag visszahívásáró| hatátozhat
érvényesen, azza|, hogy az 1 igazgatosági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő hiírom
hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A közgyulés az
Igazgatőság bármely tagjának visszahívásáról a mindenkori összrészvényszámhoz l.artoző
szavazatokháromnegyedestöbbségéve|határoz.

24.lHa azigazgatőság tagjának megbizatása az e|őírtidőn belül megszűnik, Vagy - közgyiílés hatá-
rozata folytán azigazgatőság taglétszámánakmegvá|tozása miatt - egyébként i| igazgatősági tagot

, kell vá|asztani, azt akozgyűlés pótválasztással bízzameg.

2í.lAzigazgatőság a társaság ügyvezető szerve. Kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat azigazgatóságá|ta| kinevezett ügyvezető igazgatő felett.
A társaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruhazott jogkörben azúgyvezető
igazgatő gyakorolja.

olyan szerződést, amelyet a társaság a társaságban legalább 5 %-os részesedést elérő részvényessel
köt és a szerződés tárgya eléri, vagy meghaladja az 1 mFt-ot, az igazgatóság csak abban az esetben
ktjtheti meg, ha legalább két másik áraján|atot is beszerzett és a részvényessel kötendő ügylet ala-
csonyabb áron történik, mint a Íiiggetlen árajánlatot tevok által megadott ár.
A társaság üzleti könyveinek vezetéséről az igazgatóság gondoskodik.

2í.lAzigazgatőság saját tagjai közül egyszení szótöbbséggel elnököt váIaszt. Azigyvezetés körében
az elnök-igazgatő a társaság valamennyi ügyében' az igazgatók a saját szakterületük ügyeiben
önállóan is elj árhatnak.

27 . l Az igazgatő ság elnök- i gazgatój a
- vezeti a társaság közgyúlését,
- összehívja és vezeti az igazgatőság üléseit,
- kijelöli az igazgatőság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, az igazgatőság ülésén elrendeli a sza-

vazástésmegállapítjaazigazgatősághatározatát

28.lAtarsaság igazgatőságrínak ülését az elnök.ig azgatő szükség szerint hívja össze.

Az igazgatóság legalább két tagjának az ok és a cél megjelölésével tett írásbeli javaslatara az igazga-
tóság ülését kötelezo összehívni. Ha ezt az elnök-igazgatő azinditvényól számított 8 napon belül
nem telj esíti' az ülés ö s szehívás álr a az indítv ány ozók i s j o go sultak.



29.lAzigazgatőság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök-igazgatő és a jegyzőkönyv.
vezető ir a|á, A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a GT.-nek a közgytilési jegyzőkönyvTe vonat-
kozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

30./Egyebekben az igazgatőság szewezeti és működési rendjének részletes szabá|yait maga azígazgatő
ság állapítja meg.

A 2. és 3. bekezdés' mint aktualitását vesztett rendelkezés került törlésre.

Az a|apszabály 5 évi időtartamra felhata|mazza az igazgatőságot, hogy legfe|1ebb az alaptőke évi
25 Yo-áva| az a|aptőkét felemelheti. Az alaptőke ilyen módon történő felemelése esetén az igazgato-
ság jogosult, illetve köteles a részvénytársaság alapszabá|yát módosítani.

30/A AzIgazgatőság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy
érdekeltségeiben is' melyek a Társaságéval azonos tevékenységet is végeznek. A Társaság vezető
tisztségviselői a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó
szewezetben vezető tisáségviselővé vagy a felügyelo bizottság tagává vá|aszthatok, kivéve' ha
ezen más gazdálkodó szervezet főtevékenysége a Társaság fotevékenységével azonos.

VII.

A társaság képviselete, cégiegyzése:

3|.lA társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a társa-
ságigazgatósága |átjae|. Azigazgatóság tagjai közül azigazgatőság elnökének cégjegyzése önálló,
míg más igazgatősági tagok cégjegyzése együttes.

3IlA. A társaság cégvezetője:

A gazdasági társaság közgyrilése az á|ta|a kijelcilt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal
ruházhat1a fel' aki atársaság cégvezetője,

A közgyrilés Tóth Gábort (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u. 38. sz. a|atti lakos) 5 évi
időtartamra cégv ezetővé kinevezte.
Cégvezetóvé az a munkavállaló jelolhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Gt. 22., 23., 25. $-ban foglalt kizárő és össze-
ferhetetlenségi okok nem állnak fenn.
A cégvezető feladatait önállóan - avezető tisáségviselők utasításainak megfelelően látja el.
A cégvezető cégegyzési joga önálló.

VIII.

A társasáe felügYelő bizottsáea és audit bÍzottsáea:

32.l A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll.

A felügyelő bizottság(FB.) tagjai többségének fiiggetlen személynek kell lennie.
Függetlennek minősül azFB, taga, ha részvénytársasággal az FB. tagságán kívül más jogviszonyban
nem áll.
Nem minősül ftiggetlennek az FB tagja különösen akkor, ha
a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavá||a|ója, e jogviszonyanak megsztinésétől
számított öt évig; 
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b) a részvénytársaság vagy vezető tisáségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy
más megbízási jogviszonyban tevékenységet foly.tat;
c) a részvénytiírsaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok
legalább harminc száaa|ékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. $ b)
pont] vagy élettársa;
d) közeli hozzátartozőja a részvénytársaság valamely - nem fiiggetlen - vezető tisztségviselőjének
v agy v ezető állású munkavállalój ának;
e) a részvénlársaság eredményes mriködése esetén tagsága a|apján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a
tagságért jaró díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytarsaságtól, illetve a
részv énytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
f) arészvénytársaság nem fuggetlen tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban
áll, amely a|apján a nem fuggetlen tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
g) a részvénytársaság fiiggetlen könywizsgá|őja, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e
j o gvi szony me gszűné s étől számitott hiírom év i g ;
h) vezető tisáségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban' amelynek
Íiiggetlen igazgatőtanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezetó tisztségviselője.

Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének fuggetlen személynek lennie, ha a nyilvánosan
működő részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoztartoző ellenőrzott társaság.

A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk lejárta esetén legfeljebb 5 év időtartamra - ismételten is .
íjravá|aszthatók.

33.lA felügyelő bizottság saját tagjai közül egyszení szótöbbséggel elnököt váIaszt.

34.l A felügyelő bizottság tagai:

Kiszner István (a. n.: Lassú Éva, |163 Budapest' Kisterenye u. 6, sz. a|atti lakos),
Németh Lász|ő Ákos (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomáz, Atva|ányhaj u. 1684119. sz, a|attilakos),
Majer Zo|tán ( anyja neve: Molnár Erzsébet , lakcíme: 1 l62 Budapest, Avarszállás u' 10. sz. alatti
lakos.)

35.lA felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze.

36.lA felügyelő bizottság üléseiról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a felügyelő bizottság elnöke és
jegyzőkönyvvezető ír a|á, A jegyzőkönyv elkészitésére egyébként a Gt.-nek a közgyiilés jegy-
zőkönyvére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell megfelelően alkalmazni.
Egyebekben a felügyelő bizottság szewezeti és működési rendjének részletes szabá|yait maga a
felügyelő bizottság á||apitjameg és azt atársaság legfőbb SZerVe hagyja jóvá.

37.l Az Audit bizottság:

A részvénytarsaságnál háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a
fe l ügye l ő b i zottság f [i g ge t l en tags ai kö zül v á|asztj a.

Tagjai:
Kiszner István (a. n.: Lassú Éva, 1163 Budapest, Kisterenye u. 6' sz. a|attilakos),
Németh Lász|ő Ákos (a. n': Papp Julianna, 2013 Pomáz, Awa|ányhaj u. |684119. sz. a|aÍtilakos),
Majer Zo|tán (anyja neve: MolnérErzsébet' lakcíme: 1162 Budapest, Avarszállás u. 10. sz. alatti
lakos.)

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:



a) a számviteli torvény szerinti beszámoló véleményezése;
b) javaslattétel a könywizsgáló személyére és di1azására;
c) a konyvv izsgá|őv aI me gkötend ő szerzó dés előkészíté se ;
d) a könywizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre

juttatásának figyelemmel kísérése' a könyvvizsgá|őva| való együttműködéssel kapcsolatos

teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések

megtételére való j avaslattétel ;
e) a pénzigyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges

intézkedések me gtételére; valamint
f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a

érdekében'
pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése

x.
A társaság könywizseálóia:

38.iA társaságnál egy könyw izsgá|oműködik.
A könywizsgáló szemé|yét a közgyulés váIasztja. A könyvvizsgá|ő megbízatása legfeljebb 5 évre

szólhat.
Amegbizatás|ejártával a könywizsgáIő - ismételten is, ugyancsak legfeljebb 5 év időtartamra -

újraválasztható.

A társaság könywizsgálój a
Gyapjas István ( anyja neve:Balogh lrén) 4033 Debrecen, Vak Bottyán u.54.sz. alatti lakos

Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazo|ványánakszáma:004857, akinek megbízása

20II,július 5.napjától 2016. május 31.napjáig szól.

39.lAkönywizsgálónak azúgyvezetés ellenőrzésére vonatkozó jogai és ktjtelezettségei nem érintik a

tarsaság felügyelő bizottságának jogait és kötelezettségeit.

X.
Üzletév. mérleg. eredménvfelosztás:

40,lAtársaság első üzletéve a társaság megalakulásának - az a|apszabály elfogadásának - napján

kezdodik és a targyév december 31-ig tart.
Az első üzletévet követően a társaság üzletéve anaptári éwel egyező.

4|.lAzüzletév végével a külön jogszabályok előírásai szerint a társaság üzleti könyveit le kell zérni, s a

társaság működéséről és vagyonáról mérleget és eredménykimutatást kell készíteni.

Az eredmény felosztására atársaság igazgatősága tesz javaslatot.

42,lAzüzletév végével a társaság múködésérő| azigazgatóság, a felügyelo bizottság, valamint a könyv-

vizs gáló a kozgyúIés ré szére j elentést ké szít.
A társaság
- mérlegének,
- eredményfelosáásiínak, valamint
- azigazgatóság, a felügyelő bizottság és a könywizsgáIőjelentésének lényeges adatait'megá||api-

tásait a közgyilés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt előírások betartásával nyilvánosságra

kell hozni.



43.loszta|éV'ra az arészvényes jogosult, aki azlgazgatőság által meghaténozott és az osztalékfizetésre
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolyatott tulajdonosi megfeleltetés alapjrín
a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az oszta|ékfizetésre való
jogosultság szempontjából releváns időpont az oszta|ékfizetésről döntő közgyrilés időpontjától
eItérhet.

Az oszta|ékfizetés kezdési időpontjaról rendelkezó határozat. kelte és az oszta|ékfizetés kezdési
időpontja között lega-lább 20 munkanapnak kell eltelnie.

Zárő rendelkezések:

44.l A résménytársaság közvetlen közleményeit a társaság www.kartorrpack.hu honlapján és a
Budapesti Értéktőzsde @É! hivatalo s honlapj án teszi kozzé,

Zá r  adék
Az eredeti Alapszabály 1990. december hő2}-ánkerült a|áirásra a KARToNPACK Szövetkezeti Ala-
pítvány képviselője, továbbá az eredeti a|apítő okirat 3.l sz. mellékletében szereplő, a jogelőd cég
tagjai és alkalmazottai által.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apszabá|y a gazdasági tarsaságokról sző|ő 2006. évi IV. tV. (Gt.)
előírásainak megfeleloen megtartott közgyűlés által elfogadott határozatok a|apján lett összeállítva.

Debrecen, 2012, április 20' napján

Dr. Erdélyi lldiko üg,,véd a társasóg jogi képviselője a Cn. 51. s. o bek. alapján igazolom, hogl a
létesítő okirat eglséges szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának'
Debrecen, 20l2' április 20. napján

XI.
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