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A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési
előterjesztése
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban
tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:
Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030) éves rendes közgyűlésének
napirendje:
A közgyűlés helye: Kartonpack Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központ,
tárgyaló terme.
A közgyűlés időpontja: 2015.04.22 11.00 óra.
A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek, vagy meghatalmazottjuk közvetlen
személyes jelenlétével történik.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2014. gazdasági évről
2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2014. gazdasági évről és a
mérlegről
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A 2014. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás
megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása
5. A 2015. évi üzleti terv elfogadása
6. A 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
7. Alapszabály módosítása
8. Felügyelő bizottsági tagok választása
9. Egyebek
Amennyiben a hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között
eltérés van, úgy a hirdetményben foglaltak az irányadók.
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A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között
felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező
részvény birtokában pedig szavazni. (Gt.214.§.)
A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének
időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:
A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a
felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő
részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes
részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő
ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a
részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések
szerint, a részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyűlést legalább huszonegy
nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.
Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyűlésen a részvényesi
jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést
követően jogosult.
A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a
közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv
tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett
személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek
a közgyűlés napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett
személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető
jogokat gyakorolja.(Gt.304.§.(2)-(3) bek.)
A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A
tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a
részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a
részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog
gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés
napjáig érvényes.
A közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt.300.§., 217.§.) vonatkozó jogot azok a
részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A
szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal
összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.
Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a Gt.222. §
(2) bekezdése alapján független szakértő kirendelését kérhetik.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen,
azonos napirenddel, 2015.05.04-én 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell
ellátni.

Előterjesztés az első négy (1.-4.) napirendi ponthoz.

A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a hatályos magyar Számviteli Törvény szerint
készíti.
Kartonpack Nyrt. igazgatósága az éves rendes közgyűlésen az alábbi adatokkal
javasolja elfogadásra az Nyrt. 2014. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi főbb gazdálkodási adatai
MÉRLEG "A" változat:
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

10.

2013.12.31 2014.12.31
c

d

2014/2013
%
e

1.028.086

1.037.683

101%

77.373

62.093

80%

750.330

777.391

104%

18.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.
sorok)

200.383

198.199

99%

27.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)

564.730

590.550

105%

28.

I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

254.117

247.670

97%

35.

II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)

243.152

210.586

87%

43.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

0

0

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

67.461

132.294

196%

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)

4.126

3.265

79%

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)

1.596.942

1.631.498

102%

Források (passzívák)
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

57.

D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67. sor)

58.

I. JEGYZETT TŐKE

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)

61.

III. TŐKETARTALÉK

adatok eFt-ban
2014/2013
2013.12.31 2014.12.31
%
c

d

e

1.401.200

1.406.742

100%

101.030

101.030

100%

18.171

18.171

100%
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62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

951.954

1.110.800

117%

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)

171.200

175.950

103%

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

158.845

791

0%

68.

E. Céltartalékok (69.-71. sorok)

0

0

72.

F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)

194.054

202.408

73.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.
sorok)
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és
89.-97. sorok)

0

0

68.443

117.908

172%

125.611

84.500

67%

1.688

22.348

1324%

1.596.942

1.631.498

102%

77.
86.
98.
102.

G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(57.+68.+72.+98. sor)

104%

Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat
adatok eFt-ban
Tételszám

A tétel megnevezése

2013. év

2014. év

2014/2013
%

a

b

c

d

e

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Export értékesítés nettó árbevétele

1.559.391

1.663.093

107%

198.240

224.728

113%

1.757.631

1.887.821

107%

5.548

23.703

427%

25.353

31.054

122%

1.186.275

1.338.660

113%

466.887

461.702

99%

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)

III.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

V.

Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)

VI.

Értékcsökkenési leírás

90.749

115.173

127%

VII.

Egyéb ráfordítások

24.360

26.120

107%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.

20.261

923

5%

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)

20.609

16.564

80%

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)

10.032

17.002

169%

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

10.577

-438

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)

30.838

485

X.

Rendkívüli bevételek

133.518

306

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

133.518

306

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)

164.356

791

5.511

0

A.

XII.

Adófizetési kötelezettség

2%
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F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)

158.845

791

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)

158.845

791

Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz

Az előterjesztést a közgyűlési előterjesztés Melléklet tartalmazza.

Előterjesztés az 7. napirendi ponthoz

Az Igazgatóságának javaslata a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 2015. április 22. napján megtartandó közgyűlésre, az alapszabály
módosítására:

Tekintettel arra, hogy a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
nyilvánosan működik, a részvénytársaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére 1999. február
10. napján bevezették, (a részvények értékpapír kódja (ISIN kód) HU0000075692.) ezért az
Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés döntsön a részvénytársaságnak a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködésről, a törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv.(Ptké) alkalmazásával.
Az Igazgatóság a részvénytársaság alapszabályát felülvizsgálta a Ptk rendelkezéseinek
megfelelően, illetve abból a szempontból, hogy az nem ütközik-e a Ptk kogens
rendelkezéseibe.
Javasolja, hogy a közgyűlés az alapszabályt az alábbiak szerint módosítsa:
1./ Az alapszabály 3. pontjának címét a részvénytársaság létrejötte és működése címre és
számozását módosítsa és 3.4. ponttal egészítse ki az alábbiak szerint:
3.4 Részvénytársaság működési formája:
A részvénytársaság nyilvánosan működik. A részvénytársaság részvényeit a Budapesti
Értéktőzsdére 1999. február 10. napján bevezették. A részvények értékpapír kódja (ISIN kód)
HU0000075692.
2./ Az alapszabály 10. pontjának rendelkezése a következő bekezdésekkel egészüljön ki:
A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek,
ügyvédnek, vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást.
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Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a
megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a részvénytársaság
honlapján közzé kell tenni.
A részvénykönyv vezetésére egyebekben a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével
összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014.(III.13.) Korm. rendeletben írtakat kell
alkalmazni.
3./ Az alapszabály 16. pontjának első mondata a következők szerint módosuljon:
A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a részvénytársaság
honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni.
4./ Az alapszabály 17./ pontjának rendelkezése a következők szerint módosuljon:
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha
azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra
hívják össze.
A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését.
A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy
kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.
A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és
a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
5./ Az alapszabály 21./ pontjának 3. bekezdése a következők szerint módosuljon:
A közgyűlés nem nyilvános. A legfőbb szerv ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a
felügyelőbizottság tagjai, illetve az igazgatóság által meghívott személyek tanácskozási
joggal, továbbá a jogszabály által felhatalmazott személyek részt vehetnek.
6./ Az alapszabály a következő 22/A ponttal egészüljön ki:
22/A. A részvényesek a közgyűlésen történő szavazásnál Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében
meghatározott esetek alkalmazását kizárják, azaz az érintett személy szavazhat.
7./ Az alapszabály 30./pontjából a 2. és 3. bekezdés kerüljön törlésre és az alapszabály 30/B
és 30/C ponttal egészüljön ki a következők szerint:
30/B. A részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a
részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára
előírt módon elkészített jelentést.
A jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a
részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
30/C. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke
felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az
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igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot,
amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.
Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság
dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a
közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó
jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az
alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső
mérleg elfogadására.
8./ Az alapszabály 32./ pont első mondata a következők szerint módosul:
A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll, akiket a közgyűlés 3 évre választ.
Az alapszabály 32. pontjában a felügyelő bizottság tagjainak függetlenségére vonatkozó
rendelkezés kerüljön módosításra a Ptk rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint:
Függetlennek minősül az FB. tagja, ha részvénytársasággal az FB. tagságán kívül más
jogviszonyban nem áll.
Nem minősül függetlennek az FB tagja különösen akkor, ha
a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának
megszűnésétől számított öt évig;
b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében
szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok
legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk.
8:1.§ (1) bek. 1. pont] vagy élettársa;
d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető
tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
e) a részvénytársaság eredményes működése esetén FB tagsága alapján vagyoni juttatásra
jogosult, vagy FB tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a
részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
f) az FB nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll,
amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
g) a részvénytársaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, vagy
alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban,
amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető
tisztségviselője.
9./ Az alapszabály 37. pontjának első mondata a következők szerint módosul:
A részvénytársaságnál háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a
közgyűlés 3 évi időtartamra a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.
10./ Az alapszabály 43./pontja egészüljön ki az osztalékelőlegre vonatkozó rendelkezésekkel
a következők szerint:
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Osztalékelőleg
Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy két, egymást követő beszámoló
elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha
a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez
szükséges fedezettel;
b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása 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 alaptőke összege
alá.
Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság
javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.
Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg,
hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság
felhívására kötelesek visszafizetni.
11./ Minden olyan esetben, ahol az alapszabály a Gt rendelkezéseire utal, ott az utalás a Ptk
rendelkezéseire módosuljon.

Előterjesztés az 8. napirendi ponthoz

Az Igazgatóságának javaslata a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 2015. április 22. napján megtartandó közgyűlésre:

A Felügyelő Bizottság és az Audit bizottság megbízatása 2015. április 20. napján lejár.
Ezért az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés 3 éves időtartamra ismét válassza meg az
eddigi felügyelő bizottsági tagokat, Kiszner Istvánt (a. n.: Lassú Éva, 1163 Budapest,
Kisterenye u. 6. sz. alatti lakos), Németh László Ákost (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomáz,
Árvalányhaj u. 1684/19. sz. alatti lakos), Majer Zoltánt ( anyja neve: Molnár Erzsébet , 1162
Budapest, Avarszállás u. 10. sz. alatti lakos.)
A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentették, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V.tv.3:290.§. alapján alkalmazandó 3.287.§. szerint függetlennek tekintendők,ezért az Audit
Bizottság tagjainak is Kiszner Istvánt (a. n.: Lassú Éva, 1163 Budapest, Kisterenye u. 6. sz.
alatti lakos), Németh László Ákost (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomáz, Árvalányhaj u.
1684/19. sz. alatti lakos), Majer Zoltánt (anyja neve: Molnár Erzsébet, lakcíme: 1162
Budapest, Avarszállás u. 10. sz. alatti lakos.) javasolja megválasztani.
A javasolt személyek közül számviteli végzettséggel rendelkezik Németh László Ákos tag.
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Határozati javaslatok
1.-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2014. évre
vonatkozó magyar számviteli törvények szerinti éves beszámolóját.
5. Napirendi pontra vonatkozóan:
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2015. évre
vonatkozó üzleti tervét.
6. Napirendi pontra vonatkozóan:
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2014. évre
vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.
7. Napirendi pontra vonatkozóan:
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Alapszabály módosítására
tett javaslatát.
8. Napirendi pontra vonatkozóan:
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja a Felügyelő Bizottsági tagokra
tett javaslatát.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel
tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának
időpontjában a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszáma: 09-10-000030) alaptőkéje
505.150 darab 200.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító (’A’ sorozatú)
törzsrészvényből állt és minden 200.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít,
tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2015.03.20. napján:

Részvénysorozat
„A” sorozat
(törzsrészvény)
Alaptőke nagysága:

Névérték
(Ft/db)

Kibocsátott
darabszám

Össznévérték
(Ft)

200

505.150

101.030.000

200

505.150

101.030.000
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A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2015.03.20. napján:

Részvénysorozat

Szavazati
jogra
RészvényenKibocsátott
jogosító
kénti
darabszám
részvények szavazati jog
darabszáma

„A” sorozat
(törzsrészvény)
Összesen:

Debrecen, 2015.03.31.

Összes
szavazati
jog

Saját
részvények
száma

505.150

505.150

1

505.150

0

505.150

505.150

1

505.150

0

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága
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