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ALAPSZABALY
I.
1./A tarsaságcégneve:
KARTONPACK

Dobozipari NyilvánosanMűködő Részvénytársaság

A társaságrövidítettcégneve:
KARTONPACK

Nyrt.

2./A társaságszékhelye:
4030Debrecen,Galamb u. 11.
fióktelepe:
A trársaság
1137Budapest,Újpesti rakpart 1.,I. emelet1. szám
az 1989.éviXIII. tv. rendelkezéseialapjfuátalakulássaljött létre,mint
3.l Arészvénytársaság
KARTONPACK Dobozipari Ki sszövetkezetj ogutódja.
Működésehatátozat|anidőre szól.
A tarsaságfióktelepet és képvise|etetaz igazgatősághatátozataalapjan a közgyu|és utólagos
jóváhagyásamellettkülftldön is nyithat.
nyilvánosanműködik.
A részvénytársaság
sz. 1998. szeptember9. napjan kelt
Az Allami Pénz-és Tőkepiaci Felügye|et20.37411998.
nyilvánosértékesítését.
engedélyezte
atarsaságrészvényeinek
haténozatával
1990.decemberhó 31.napjánkezdtemeg'
4.l Arészvénytársaság
tevékenységét

II.
A társaság tevékenvségikörei:
Főtevékenység:
Papír csomagolóeszkö z gy ártása
Egyébtevékenységek:
Irodai papíráru gy ártása
Egyébpapír-,kartontermék gy ártása
Nyomás (kivéve:napilap)
Nyomdai előkészítőtevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémfe1ület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnytifém csomagoló eszköz gy ártása
Hulladék-nagykereskede1em
Vegyestermékkönínagykereskedelem
Iparcikk j ellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Saját tulajdonú,béreltingatlan bérbeadása,üzemeltetése
Számviteli' könywizsg á|ői, adőszakértoitevékenység

n.
A társasáealaptőkéie/iegvzettőkéie/:
A részvénytársaság
alaptőkéje
101.030.000..
Ft, azaz}gyszazegymillió-harmincezer
forint. MUFI
A társaságalaptőkéjeaz a|ábbiakszerintoszlik meg:
A részvény
típusaira.részvényfaitákra.
a részvény
névértékére
vonatkozórendelkezés:
Részvények
szétma
505150 db.
Részvények
névértéke:
200.-Ft.
Részvények
típusa:
névreszóló.
Részvényfajták:
valamennyirészvény
jogosítótörzsrészvény.
teljes egészosztalékra
ésszavazatra
A részvények
demateria|izá|t
részvények.
A részvények
összevont címletűrészvényekké
is átalakíthatók'Az összevont címlehirészvény
utóbb a
részvényes
kérésére
ésköltségére
kisebbcímletűösszevontrészvényekre,
illetve200.-Ft-osnévértékű
részvényekre
is bontható.
IV.
5.lEz a ponttörlésrekerül.
6.l Aközgyulés csak abbanaz esetbenhozhata részvény
tőzsdei kivezetését
eredményező
döntést,ha
bármelyik befektetőelőzetesenkötelezettségetvállal arra, hogy a kivezetéshezkapcsolódó vételi
aján|atot tesz a Budapesti ÉrtéktőzsdeRészvénytársaság
vonatkozó szabáIyzataibafoglalt
előírásoknak
mesfolelően.
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7 .l Az alaptőke fel emeléséről, vagy |eszá||ításár
ő| a kii zgyii|és határoz.
8.l Az alaptőke |eszá||ításárólésa leszállítás módjáról ikozgyti|éshatároz.
9./ A bevont részvénytmegkell semmisíteni.A megsemmisítésre
az értékpapírok
megsemmisítésére
vonatkozó szabá|yokat kell alkalm azni. Amennyiben a bevont részvény
névre sző|, az i|yen
részvényta részvénykönyvből törölni kell.
10./ A részvén1rtársaság
igazgatősága vagy megbízottja a részvényesről,részvénykönyvet vezet,
amelyben nyilvantartja a részvénves,illetve a részvényesimeghat ui^u,o,tt(a
továbbiak-banegyütt:
- közös tulajdonbaná||ő részvény
részvényes)
eseténa közös képviselő - nevét(cégét)
éslakóhelyét
(székhelyét), részvénysorozatonkénta részvényes részvényeinek,
ideiglenes részvényeinek
darabszátmát(tulajdoni részesedésének
mértékét),
valamint egyé-b,
törvényben ésa részvénytársaság
a|apszabá|yában megh atáro zott adatokat.
A részvénytársaság igazgatősága a részvénykönyv vezetésére - külön
törvény szerinti
elszámolóháznak, központi értéktarnak'befektetésivállalkozásnak vagy pénzügyi
intézménynek
adhat megbízást.A megbízás tényétés amegbizott személyéta Cégközlolyüen
közzékell tenni.
Ha az igazgatőság a részvénykönyv vezetéséremást bíz meg a megbízás
tényétés a megbízott
,
személyét
a részvénytársaság
hirdetményilapjában,illetve a honlapjánkkozzekell tenni.
11./A részvényest
200.- Ft-os névértékrí
részvényenként7 szavazat illet meg.
l2./ Aki részvényt
j egyez, a jegyzési időponttól fiiggetlenül az atárgyévi gazdá|kodás
,
eredményeként
képződött osáalékbó| a jegyzettteljes névérték
után évesosztalékotkap.
|3 Ez a pont törlésre kerül.

V.
A társaságközgvűlése:
l 4.l A közgyrílésa r észvénytársaság
legfőbb szerve'amelya részvényesek
összességéből
áll.
Ií.lAközgplést évente
legalábbegyszerössze kell hívni,szükségeseténrendkívüliközgyilés b'ímikor összehívható.
|6.l A közgyríIésösszehívásánakmódja:
A közgyűlést a közgyíilés kezdő napját legalább 30 nappal mege|őzően
a BÉT hivatalos
elektronikus honlapján kö zzétettmeghívó útján kell ö sszehívni.
Azoknak a részvényeseknek,akik ezt kívánjrlk, aközgyii|ésre szóló meghívót
elektronikus útonkell
megküldeni.
Ha a részvényiliírsaság
részvényeire tett nyilvrínos vételi aján|atta| kapcsolatos részvényesi
állásfoglalás miatt vagy aZ eredményes, nyilvános vételi á;*tuttet.ti
eljarást követően a
befolyásszerző kezdeményezésére
rendkívüli közgyűlés összehívásiírakerül sor' a közgyűlést annak
kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően,-a rendes közgyűlés
összehívásánál meghat ározott
módon kell összehívni.
A közgyulés helye, ha az igazgatóságeltérőennem rendelkezik, a
részvénytársaságszékhelyevagy
telephelye.

I7./Ha aközgyti|ésnem volt határozatképes,
az emiattmegismételt
közgyilés az eredetinapirenden
szereplőügyekbena megjelentekszámáratekintetnélkülhatározatkép!'.
a nem határozatképes
ésa
megismételt
közgytilés között legalább három napnakkell eltelnie, de ez az időtartamnem
lehet
hosszabb,mint huszonegynap.
A közgyilés felÍiiggeszthető.Ha a közgyűléstfelfiiggesztik,aá harmincnapon
beltil folytatnikell.
Ebben az esetbena közgyő|és összehívásáraés i kozgyiles tisztségviselőinek
megvá|asztására
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgytílést .,át egy
alkalommal lehet
felfiiggeszteni.
l8./ A közgyűlésenvaló részvétel
ésa szavazatijog gyakorlásánakfeltétele:
A részvényes
a közgyiílésena részvényesi
jogok gyakorlásáraletéti'illetve tulajdonosiigazo|ás
birtokában,a részvénykönyvbe
történőbejegyzéstkövetően j ogosult.
A közgytílésen
résztvenni szándékozőrészvényes,
illetve részvényesi
meghatalmazottnevét
a
közgníléskezdo napjátmege|őzőmásodikmunkanaponl8 óráig kell a részvénykönyvbe
bejegyezni.
A részvényk
önyv |ezárásanem kor|átozzaarészvénykönyvbe
bejegyzettszemélyjogát
részvényeinek
a részvénykönyv|ezárásátkövető átruházásában.
Aiész,,ényneka közgníléskezdő
napjátmege|őzőátruházásanem zárjaki a részvénykönyvbe
bejegyzettszemélynek
azt a jogéú,,
hogy
aközgyű|ésenrésztvegyenésaz őtmint részvényest
mágilletojogokat gyakorolja.
A tulajdonosi igazolást az értékp
apirszám|a-vezető
köteles a tészvényes
kérésére
kiállítani. A
tulajdonosiigazolásnaktarta|mazniakell a részvénylársaság
cégnevét,
a részvényfajtát,a
részvény
darabszámát'az értékpapírszám|a-vezető
cégnevétés cégszerű a?áirását,a részvényes
nevét
(cégnevét)'
lakóhelyét(székhelyét).
A közgy.ile..n való reszvételijog gyakorlásáhozkiá||itott
tulajdonosiigazo|ásakijzgyíi|és
vagy a megismételt
közgnilés napjáige*e,,y",.
jogok gyakorlásáhoznincs szükséga tulajdonosiigazo|ásta,
A részvényesi
ha a jogosultság
megá|lapításétra
az értékpapírokra
vonatkoző törvényszerinti tulajdonósi megfeleltetés
útJánkertil
sor.
A részvénytársaság
á|ta| kezdeményezett
tulajdonosi megfeleltetésesetén,ha az a következő
közg1'tilést megeltiző részvénykönyv-|ezéráshoz
kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a
részvénykönyvben
szereplő, a tulajdonosimegfeleltetés
időpontjábanhatályos uuiu-.n',yi adatot
törli, és ezze| egyidejűlega tulajdonosiÁegfeleltetésóredményének
megfelelő adatokata
részvénykönyvbe
bejegyzi.
l8.a., A közgyíiléshatáskörébetartozika jogszabá|yban
meghatározottakon
túldöntésa részvények
BudapestiÉrtéktőzsdére
történőbevezetéséről,
továbbádöntésa BudapestiErtéktőzsdéről
történő
Krvezetesrol.
A fenti kérdésekben
aközgyÍi|ésa szayazatoklegalább 3l4-estöbbségévelhatároz,
t.

18.b.,Amennyiben a részvények
a tőzsdei sorozategy, legalább 75 %o-osszavazatijoggalrendelkező
részvényese-kezdeményeziaz értékpapírok
tőisdei kivezetését,úgy a kivezetés kérdésében
a
Budapesti Értéktőzsde szabá|yzata tulajdonosi döntésre
vonatkozó rendelkezései szerint a
közgyűlésnekdönteni nem kell.
18.c. A társaságlegftíbbszerve köteles éventenapirendjére
tuzni a vezetőtisztségvise
|ők e|őzőüzleti
évben végzettmunkájának értékelését
, és határoini a vezető tisztségviselők részéremegadható

felmentvény tárgyában, A felmentvény megadásával a legfobb szerv igazolja, hogy a vezető
tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek
elsődlegess égétszem 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 szavazatijog gyakorlásának módja:
A közgyilésen a Szava zás a szavazójegyekfeltartásával történik, amennyiben a részvényesaz előterjesztésselegyetért.A szavazőjegyen minden egyes részvényesszavazatijogának mértékefel van
tüntetve, így szavazásban a jegyzokonyvvezeto, vagy az igazgatőság által kijeltjlt más személy
számo|jaö ssze a szav azatokat.
20,lAközgyulés ahatározatokat a GT. előírásai szerint egyszeru,vagy haromnegyedesszótöbbséggel,
illetőle g egyhangúlagltozza.
A közgytilés minden olyan határozatijavaslat tárgyában, amelyet az lgazgatőság nem támogat, a
l eadott szav azatok háro mnegyedes több ségéve| határoz.
2t,l A Közgyúlésen az Igazgatóság elnöke vagy az lgazgatőság á|ta| ezze| a feladattal megbízottmás
személyelnököl, amely során
a.) megnyitja a Közgyűlést;
b.) kijelöli a jegyzőkönywezetőt;
ésa napirendi pontok tárgya|ásánaksonendjét;
c.) mégállapitja ahatározatképességet
d.) megadjá é5 *.guonja aizót, illetve meghatározza az adott napirendhez történő hozzásző|ások
sonendjét;
e.) megfoga|mazza és szav azásra bo c sátja a határ ozati j avasl atokat;
;
f .) a szav azatszáml ál ók j el zése alapján kö zl i a szav azások eredményét
g.) szünetetrendel el;
a Közgyíilést.
h.) bezélr1a
A Közgnilés elntjke az adottnapirendhez történő hozzásző|ások sorrendjétmeghatározhatja,bárkinek
szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szólásra írásbanjelentkezett részvényestőlcsak.a
napirend tárgyatőí való figyelmeáetés ellenére történ_ eltérésesetén vonható meg a szó. A szó
megvonását Lövetően elhangzottak jegyzokönyvezését aKozgytl|és elnöke leállíthatja éshozzászőIás
technikai feltételeit(hangosítás)megszüntetheti.
A Közgyulés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és az|gazgatőság tagiai, a Felügyelő Bizottság
tagai,-a könywizsgáIő, a részvényesek,illetve azok meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a
Felügyelet,illetve a sÉt képviselőjekivételévelbárkit kizárhat a Közgyűlésről.
A Közgytilés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megvá|asztja a
jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényestés szavazatszám|áIőkat.Sikerte|en vá|asztás eseténa
Közgyűlés elnökének új előterjesztéstkell tennie.
A Közgytilés tanácskozásénaknyelve magyar.
22.l Atarsaságközgyulésérőljegyzőkönyvet kellvezetni a Gt. előírásai szerint.
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u.
A társaság igazgatósága:
23.l Arészvénfiársaságügyvezetésétazigazgatőság, mint testület |Íttjae|, amelynek tagjait, mint a
társaság vezető tisztségvise\őithatározatlanidőre vá|asztja meg a közgyűlés.
A trársaságigazgatősága 3-5 foből állhat a közgyűléshatározata szerint.
A társaság igazgatőságának tagjai :
Kerék Csaba (a. n.: Tölgyesi Terézi,a,1l37Budapest,Katonalózsef u. 28.Il3. sz. a|attilakos),
Holbusz Ákos (a. n.: Takács Margit, 3529 Miskolc, Nyíri Daniel u' 3. sz. alatti lakos),
akiknek megbízatása5 évi időtartamra szól.
Dr. Maczinkó István (a.n.:Dobos Julianna' 208l Piliscsaba, Petőfi u.4. sz. alatti lakos).
Amennyiben bármely részvényes az lgazgatőság egy Yagy több tagjának a visszahívását
kezdeményezi, tlgy az a kozgytílés legfeljebb I igazgatősági tag visszahívásáról haténozhat
érvényesen,azza|, hogy az I igazgatősági tag visszahívásáról dontő közgyűlést követo három
hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A közgytilés az
Igazgatőság bármely tagjának visszahívásaról a mindenkori összrészvényszámhoz 1.artozó
szavazatokháromnegyedestöbbségéve|határoz,
24/Ha azigazgatőság tag|ának megbizatásaaz e|őirtidőn belül megszűnik, vagy- közgnílés hatátozata folytan azigazgatőság taglétszámánakmegvá|tozásamiatt - egyébkéntÍ$ igazgatősági tagot
kell választ ani, azt a közgyrilé s pótválaszt ássa|bizza meg.
25.lAzigazgatőság a társaság igyvezetó szerve. Kialakítja ésiranyítjaa társaság munkaszervezetét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatőság által kinevezett ügyvezető igazgatő felett.
A tarsaságvalamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruhénottjogkörben azigyvezetó
igazgató gyakorolja.
olyan szerződést,amelyet a társaság a társaságban legalább 5 %-os részesedést
elérő részvényessel
köt ésa szerződéstárgya eléri, vagy meghaladja az 1 mFt-ot, az igazgatóság csak abban az esetben
kötheti meg, ha legalább két másik áraján|atotis beszerzett és a részvényesselkötendő ügylet alacsonyabb áron történik, mint a fiiggetlen áraján|atottevők által megadott ár.
A társaság üzleti könyweinek vezetéséről az igazgatóság gondoskodik.
2í.lAzigazgatőság saját tag|ai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt váIaszt. Azigyvezetés körében
az elnök-igazgatő a társaság valamennyi ügyében, az ígazgatók a saját szakterületük ügyeiben
önállóan is eljrárhatnak.
27.l Az i gazgatőság elnök- i gazgatója
. vezeti a társaság közgyiilését,
. összehívja ésvezeti azigazgatőság üléseit,
- kijelöli azigazgatőság ülésérőlszólójegyzőkönyv vezetőjét,azigazgatőságülésénelrendeli asza.
vazástésmegállapítjaazigazgatősághatározatát,
28.lAtársaság igazgatőságának ülésétaz elnök-igazgatő szükségszerint hívja össze.
Azigazgatóság legalább kéttagjánakaz ok ésa célmegjelöléséveltett írásbelijavaslatáraazigazgatóság ülésétkötelező összehívni. Haezt az elnök-igazgatő azindítványtól számított8 napon belü'
nem teljesíti,az ülésösszehívására az indítványozókis jogosultak.

29.lAzigazgatőságüléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök-igazgatő ésa jegyzókönyva GT.-nek a közgyűlési jegyzokönyvre vonategyébként
vezető ir a|á. Ajegyzőkönyv elkészítésére
kell megfelelően alkalmazni.
kozó rendelkezéseit
rendjénekrészletesszabályait maga az igazgatő
30./Egyebekbenaz igazgatőság szervezeti ésműk<jdési
ság állapítjameg.
A 2. és3. bekezdés,mint aktualitását vesztett rendelkezéskerült törlésre.
Az a|apszabály 5 évi időtartamra felhatalmazza az igazgatóságot, hogy legfe|jebb az alaptőke évi
25 oÁ-áva|az a|aptőkétfelemelheti, Az alaptoke ilyen módon történő felemeléseeseténaz igazgatőa|apszabá|yátmódosítani.
ság jogosult, illetve köteles a részvénytársaság
30lA Azlgazgatőság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy
is végeznek.A Társaság vezeto
érdekeltségeiben
is, melyek a Társaságéva|azonos tevékenységet
tisztségviselői a Tarsaság tevékenységévelazonos tevékenységetis folytató más gazdálkodó
szervezetben vezető tisztségviselővévagy a felügyelő bizottság tagsává vá|aszthatők, kivéve, ha
azonos.
ezen más gazdá|kodő szervezet főtevékenységea Társaság fotevékenységével
VII.
A társaság képviselete.cégiegvzése:
harmadik személyekkelszemben,bíróságokésmás hatóságok előtt a társa3I.lAtarsaság képviseletét
önálló,
ságigazgatósága látja el. Azigazgatóság tagjai közül azigazgatőság elnökének cégjegyzése
míg más igazgatősági tagok cégjegyzése
egyÍittes.
3|lA. A társaság cégvezetője:
A gazdaságitársaságközgyűlése az á|ta|akijelölt munkavál|alót általános jellegű képviseletijoggal
ruhénhatjafel, aki a tarsaság cégvezetóje.
A közgytilés Tóth Gábort (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u. 38. sz. alatti lakos) 5 évi
időtartamra cégvezetővékinevezte
Cégvezetővéaz a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébkéntmegfelel a vezető tisáségviselőkre
vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Gt. 22., 23., 25. $.ban foglalt kizátő és összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn.
A cégvezetőfeladataitönállóan - avezető tisztségviselőkutasításainakmegfeleloenlátja el.
A cégvezetőcégegyzésijoga önálló.

Vil.
A társasáefelÍigyelőbizottsáeaésaudit bizottsáea:
32.lAtársaságfelügyelőbizottsága3 tagbóláll.
A felügyelőbizottság(FB.)
kell |ennie.
tagiaitöbbségének
ftigget|en
személynek
Függetlennekminősül azFB. tagsa,ha részvénytarsasággal
azFB. tagságánkívül másjogviszonyban
nemáll.
Nem minősül fiiggetlennekazFB tagiakülönösen akkor,ha
a) a részvénytársaság
munkavállalója vagy volt munkavá||a|oja,
e jogviszonyanakmegszűnésétől
számítottöt évig;
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b) a részvénytrírsaság
vagy vezető tisztségviselői számiíraés javáraellenértékfejébenszakértői vagy
más megbízásij ogviszonyban tevékenységet
folytat;
c) a részvénytársaságolyan részvényese,aki közvetve vagy közvetlenül a leadható
szavazatok
legalább harminc széna|ékátbirtokolja vagy ilyen személynekközeli hozzátartozója
[Ptk. 685. $ b)
pont] vagy élettársa;
d) közeli hozzátartozőja a részvénytársaságvalamely - nem fiiggetlen - vezető tisztségviselőjének
v agy v ezető állású munkavállalój ának;
e) a részvénytársaság
eredményesmúködéseeseténtagsága a|apjánvagyoni juttatásrajogosult, vagy a
járó
tagságért
díjon kívül bármilyen javada|mazásban részesül a részién1,társaságiól,illetve a
részvénytársaságho
z kapcsolt vál l alko zástó l ;
fl arészvénytársaságnem fliggetlen tagjával egy másik gazdasági társaságban olyanjogviszonyban
áll, amely a|apjána nem ftiggetlentagnakirányítási'ellenőrzésijoga van;
g) a részvénliírsaságfüggetlen könywizsgá|őja, vagy a kcinywizsgáló alkalm
azottjavagy partnere e
j ogvi szony megszűnésétő|számitott három évig
;
h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdaságitarsaságban,
amelynek
ffiggetlen igazgatőtartácsitagja egyben a nyilviínos részvénytársaság
vezető tisztségvisóto.;e.
Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének fiiggetlen személynek lennie ha
a nyilviínosan
,
működő részvéns,társaság
elismert vállalatcsopor1hoz tartoző ellenőrzött társaság.
A felügyelő bizottság tagsai megbízatásuklejrártaeseténlegfeljebb 5 év időtart amra- ismételten is
ujravá|aszthatók.
33.lA felügyelő bizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt

véiaszt.

34.l A felügyelő bizottság tagjai:
Kiszner István (a. n.: LassúÉva,1163 Budapest,Kisterenyeu. 6. sz, a|attilakos),
NémethLász|ő Ákos (a. n.: Papp Julianna, iotz pomaz, Arva|ányhaju. 1684l|9,sz.alatti
lakos),
Majer Zo|tán (ar,yjaneve: Molnar Erzsébet, lakcíme:1162 Budapest,Avarszállás u. 10.
sz. alatti
lakos.)
35.lA felügyelő bizottság ülésétaz elnök hívjaössze
36.lA felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni,amelyet a felügyelő bizottságelnöke
és
jegyzőkön1vvezető ir a|á. A jegyzőkönyv elkészítésére
egyébkénta Gt.-nek a közgyűlés jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseitértelemszerűenkell megfelelően a|ka|mazni.
Egyebekben a felügyelő bizottság szeruezetiésműködési rendjénekrészletes szabá|yaitmaga
a
felügyelő bizottságá||apitjameg és aztatársaság legfobb Szerve hagyja jóvá.
37.l Az Audit bizottság:
A részvénytársaságnálháromtagúaudit bizottságot kell létrehozni,amelynek
tagsaita közgyűlés a
felügyelőbizottság fi'iggetlentagjai közül v á|asztjá.
Tagjai:
Kiszner István (a. n.: LassúÉva,l163 Budapest,Kisterenyeu. 6. sz. a|attilakos),
NémethLászIő Ákos (a. n.: Papp Julianna, iotz pomaz, Arva|ánylnaju. tesqt:r..
sz. a|attilakos),
Majer Zo|tán (anyjaneve: Molnár Erzsébet,lakcíme: l162 Budapest, Avarszállás
u' l0. sz. alatti
lakos.)
Az audit bizottság hatásköréb e tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
b) javaslattétela könywizsgáló személyéreés dt1azására;
c) a könywizsgá|őv a| megkcitendő szerződéselőkészítése;
d) a kcinyvvizsgá|őval szembeni szakmai követelmények ésösszeferhetetlenségielőírások érvényre
juttatásiínak figyelemmel kísérése'a könyvvizsgá|őva| való együttműködéssel kapcsolatos
teendők ellátása, valamint - szükség esetén . a felügyelőbizottság számára intézkedések
megtételérevaló j avasl attéte|;
e) a pénzÍjgyi beszámolási rendszer működésének értékeléseés javaslattétel a szükséges
intézkedések
megtételére
; valamint
f) a felügyelőbizottságmunkájának segítése
a pénzügyibeszámolási rendszermegfelelő ellenőrzése
érdekében.

A társasáe könYwizseá|óia:

Ix.

3 8.l A tiírsaságnálegy könyvv izsgá|ő működik'
A könywizsgá|ő személyétaközgy.(l|és választja. A könyvvizsgá|o megbízatásalegfeljebb 5 évre

szólhat.
A megbízatás|ejártával a kö nywi zsgá|ő- i sméte
lten is, ugyancsak legfeljebb 5 évidőtartamra_
i|ravá|aszthatő.

A trírsaság
könywizsg á|őja:
A REPORT & AUDIT Könywizsgáló ésAdószakértőKft. (4032Debrecen,Boszörményiút47. I/5,,
Cégjeg,,zélrszáma:,
09-09-006577)választja meg 20}3. április 24. napjától, 2016. május 3]'
napjáig terjedő határozottidőtartamraA társaság nevébena könyvvizsgálói
fetadatokatGyapjas
Istvón (4033Debrecen, Vak Bottyán u. 54, An: Balogh lrén)kamarai tag konyvvizsgátd
1ukrrx
tagszám.'004857)látjael, aki a könywizsgálatértszemélyébenfelelől
kÓnywizsgáló.
A módosítósellenjeglezteDr. ErdélyiIldikó üg,,véd
20t3' ápritis 24. napján
39.lA könywizsgálónak azugyvezetés
ellenőrzésére
vonatkozójogai éskötelezettségei
nemérintika
ttírsaság
jogaitéskötelezettségeit.
felügyelőbizottságanak
Üzletév.mérleg.eredménvfelosztás:

X.

40.lA társaságelső üzletévea társaságmegalakulásának- az a|apszabályelfogadásának- napjan
kezdődikésa tárgyévdecember31-igtart.
Az első üzletévetkövetően a társaságüzletéveanaptáriéwelegyező.
4I.lAz iz|etévvégével
a külön jogszabályokelőírásaiszerinta tarsaságtizleti könyveit le kell zámi' s a
társaságműködéséről
ésvagyonárólmérleget
éseredménykimutatást
kell készíteni.
Az eredmény
felosztásáraa társaságigazgatőságateszjavaslatot.
42.lAz tizletévvégével
a társaságműködésérőlazigazgatóság,a felügyelő bizottság,valaminta könyvvizsgáló a kozgy(i|és
j elenté
részére
st készít.
A tiírsaság
- mér|egének,
- eredményfelosztásának,
valamint

- azigazgatóság, a felügyelő bizottság ésa könywizsgá|őjelentésének lényegesadatait,megá||api.
tásait a közgyűlés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt előírások betartásával nyilvánosságra
kell hozni.
jogosult, aki azlgazgatoság által meghatározott ésaz osztalékfizetésre
43.loszta|ébsaaz a tészvényes
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésalapján
való
a részvénykönyvben szerepel. Az \gazgatóság által meghatározott, az oszta|ékftzetésre
döntő közgyilés időpontjától
jogosultság szempontjából releváns időpont az oszta|ékírzetésről
eltérhet.
kezdési
Az osüa|ékfizetéskezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az oszta|ékfizetés
eltelnie.
időpontjaközött lega-lább 20 munkanapnakkell

xI.
Záró rendelkezések:
közvetlen közleményeit a társaság wrvrv.kartonpack.huhonlapjránés a
44.l A részvénytarsaság
(sÉD www.bet.huhivataloshonlapjan teszi közzé.
BudapestiÉrtéktőzsde
Záradék:
KARTONPACK SzövetkezetiAlaAz eredetiAlapszabály1990.decemberhó 2}-ánkerülta|áírásraa
szereplő,a jogelőd cég
pítványképviselője,továbbá az eredetia|apitőokirat 3,l sz. mellékletében
tagjaiésalkalmazottaiáltal.
szerkezetbefoglalt a|apszabá|ya gazdaságitársaságokrólsző|ő 2006.éviIV. tv. (Gt.)
Jelen egységes
előírásainakmegfelelőenmegtartottközgyÍlésáltal elfogadotthatározatoka|apjanlett összeállítva.
Debrecen,20I3, óprilis 24. napján
Dr. Erdétyil|dikó ügnéd a társaságjogi képviselőjea Ctv. 51.s. o bek. alapján igazolom,hogy a
létesítőokirat egtségesszerkezetbefoglalt szövege megfelela létesítőokirat-módosításokalapján
hatályos tartalmának.
Debrecen, 20l3. április 24. napján
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