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ALAPSZABALY
I.
1./A tiírsaság
cégneve:
KARTONPACK

Dobozipari NyilvánosanMűkiidő Részvénytársaság

A társaságrövidítettcégneve:
KARTONPACK

Nyrt.

2./A társaságszékhelye:
4030Debrecen,Galamb u. 11.
A társaságfióktelepe:
1137Budapest,Újpesti rakpart 1.,I. emelet1. szám
jött létre,mint
a|apjánátalakulással
az 1989.éviXIII. tv. rendelkezései
3.l Arészvénytársaság
j
KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet ogutódja.
időre szól.
Miikö dése határozat|an
A társaság fióktelepet és képvise\etetaz igazgatősághatározataa|apjéna közgyrilés utólagos
jóváhagyásamellettkülfoldön is nyithat.
A részvénytársaság
nyilvánosanműködik.
sz. 1998. szeptember9. napján kelt
Az Áilami Pélu- és Tőkepiaci Felügyelet 20.31411998.
engedélyezte
atársaságrészvényeinek
nyilvános értékesítését.
hatérozatával
4.l Arészvénytársaság
tevékenységét
1990.decemberhó 31.napjánkezdtemeg.

il.
A társaság tevékenvségikörei:
Főtevékenység:
Papír csomagolóeszkö z gy ártása
Egyébtevéken}'ségek:
Irodai papírarugy ártása
Egyébpapír-,kartontermékgyártása
Nyomás (kivéve:napilap)
Nyomdai előkészítőtevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnyűfém csomagoló eszköz gy átrtása
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyestermékkönínagykereskedelem
Iparcikkjellegű bolti Vegyeskiskereskedelem
Saját tulajdonú,béreltingatlan bérbeadása,üzemeltetése
Számviteli, könywizsg á|ői, adő szakértői tevékenysé
g

m.
A társasáealaptőkéie/iewzettőkéie/:
A részvénytársaság
alaptőkéje
101.030.000.Ft, azazEgyszázegymillió-harmincezer
forint./HUF/
A tarsaságalaptőkéje
az a|ábbiakszerintoszlik meg:
A részvény
típusaira.részvényfajtákra.
a részvény
névértékére
vonatkozórendelkezés:
Részvények
száma:505150db.
Részvények
névértéke:
200.-Ft.
Részvények
névreszóló.
típusa:
Részvényfajták:
jogosítót<irzsrészvény.
valamennyirészvény
teljes egészosztalékra
ésszavazatra
A részvények
demateria|izá|t
részvények.
A részvények
összevont címlettirészvényekké
is átalakíthatók.
Az összevont címletiírészvény
utóbb a
részvényes
kérésére
ésköltségére
kisebbcímletűösszevontrészvényekre,
illetve200.-Ft-osnévértékű
részvényekre
is bontható.
IV.
5.lEz a ponttörlésrekerül.
6.l Aközgyulés csak abbanaz esetbenhozhataÉszvénytőzsdei kivezetését
eredményező
döntést,ha
brírmelyikbefektetőelőzetesenkötelezettséget
vállal arra,hogy a kivezetéshez
kapcsolódóvételi
ajánlatot tesz a Budapesti ÉrtéktőzsdeRészvénytarsaság
vonatkozó szabá|yzata1ba
foglalt
előírásoknak
megfelelően.
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7./ Az alaptőke felemeléséről,vagyleszállításfuól a közgytíléshatároz.
8.l Az alaptőke |eszá||itásáról ésa leszállítás módjarő| aközgyúlés határoz.
9./ A bevont részvénytmeg kell semmisíteni.A megsemmisítésre
az értékpapírok
megsemmisítésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a bevont részvény névre sző|, az i|yen
részvényta részvénykönyvből törölni kell.
10./ A részvénytársaságigazgatósága vagy megbizottja a részvényesről,részvénykönyvet vezet'
amelyben nyilvántartja a tészvényes,illetve a részvényesimeghata|mazott(a továbbiakban együtt:
- közös tulajdonbanálló részvényeseténa közös képviselő- nevét(cégét)
részvényes)
éslakóhelyét
(székhelyét), részvénysorozatonkénta részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek
darabszámát(tulajdoni részesedésének
mértékét),
valamint egyéb'törvényben ésa részvénytársaság
gh
a|apszabá|yában me atáro zott adatokat.
A részvénytársaság igazgatősága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti
elszámolóháznak, központi értéktárnak,befektetésivállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek
adhat megbízást.A megbízás tényétésa megbízottszemélyétaCégközlönyben közzé kell tenni.
Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetéséremást biz meg , a megbízás tényétés a megbízott
személyét
arészvénytársaság
hirdetményilapjában,illetve a honlapján isközzé kell tenni.
II.lArészvényest200,-Ft-os névértékű
részvényenként
l szavazatillet meg.
j egyez, a jegyzésiidőponttól fiiggetlenül, az a tárgyévigazdálkodás eredményeként
I2,/ Aki részvény.t
képződött osztalékbóla jegyzettteljes névérték
után évesosztalékotkap.
|3 Eza pont törlésrekerül.
V.
A társasáe közgvűlése:
I4.l A közgytilés arészvénytársaságlegfőbb szerve' amely a részvényesekösszességébőláll.
15.lAközgyilést éventelegalább egyszerossze kell hívni,sztikségeseténrendkívüli közgyrílésbármikor összehívható.
|6,l Aközgytilésösszehívásánakmódja:
A közgytílésta közgyűlés kezdő napjátlegalább30 nappal megelőzően a BÉT hivatalos
elektronikus honlapján kózzétettmeghívó útjánkell összehívni.
Azoknak a részvényeseknek,
akik ezt kívánják' aközgyii|ésre szóló meghívót elektronikus útonkell
megküldeni.
Ha a részvénytársaságrészvényeire 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 közgyríléstannak
kezdőnapját legalább tizenot nappal megelőzően, a rendes közgyűlés összehívásánál meghatározot|
módon kell összehívni.
A közgytílés helye, ha az igazgatőság eltérőennem rendelkezik, a részvénytársaságszékhelyevagy
telephelye.

17.l Ha a közgytílés nem volt hatarozatképes,az emiattmegismételtközgytilés az eredeti napirenden
A nem határozatképesésa
szereplo ügyekben a megjelentek számáratekintet nélkül haténozatképes.
megismételtközgyílés 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.
18./ A közgyűlésen való részvételésa szavazati jog gyakorlásának feltétele:
A részvényesa közgyíilésen a részvényesijogok gyakorlásara letéti, illetve tulajdonosi igazo|ás
birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzéstkövető en j o gosult.
A kazgíÍlésenrésztvenni szándékozórészvényes,
illetve résményesimeghatalmazottnevéta
kazglűlés kezdő napját megelőző második munkanapon l8 óráig kell a részvénykönyvbebejeglezni.
A részvénykanyv
lezórása nem korlátozza a részvénykönyvbebejeglzett személyjogát részvényeinek
a részvénykönyvlezárását követő atruházásában. A részvénynek
a közglűlés kezdő napját megelőző
átruházása nem zárja ki a részvénykanyvbe
bejeglzett személynekazt a jogát, hogl a közglűlésen
résztveglen ésaz őt mint részvényest
megillető jogokat g1lakorolja'
A fulajdonosi igazolást az értékpapírszám|a-vezető
köteles a rószvényes kérésérekiállítani. A
tulajdonosi igazolásnak tarta|mazniakell a részvénytársaságcégnevét,a részvényfajtát,a részvény
darabszámát, az értékpapirszám|a-vezetőcégnevétés cégszerű aláirását, a részvényesnevét
(cégnevét)'lakóhelyét (székhelyét)'A közgyűlésen való részvételijog gyakorlásához kiállított
tulajdonosi tgazoIás aközgyí|éS vagy a megismételtközgyűlés napjáig érvényes.
A részvényesijogok gyakorlásához nincs sztikség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság
megállapításáta az értékpapírokra
vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetésútjánkerül
sor.
A részvénytársaságá|ta| kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a kcjvetkező
közgyűlést megelőző részvénykönyv-|ezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a
részvénykönyvben szereplő' a tulajdonosi megfeleltetésidőpontjában hatályos valamennyi adatot
törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetéseredményénekmegfelelő adatokat a
részvénykönyvbebejegyzi.
A módosításellenjeglezte Dr. Erdélyi lldikó üg,,véd2012, április 20. napján
18.a.,A közgyilés hatáskörébe tartozik a jogszabályban meghatározottakontúl döntés a részvények
Budapesti Értéktőzsdére
történo bevezetéséről,
továbbá döntés a Budapesti Értéktőzsdéről
történő
kivezetésről.
A fenti kérdésekbena közgyii|és a szavazatok legalább 3l4-es többségéve|határoz.
18.b.'Amennyiben a részvények
a tőzsdei sorozategy' legalább 75 Yo-osszavazatijoggalrendelkező
részvényesekezdeményezi az értékpapíroktőzsdei kivezetését,úgy a kivezetés kérdésében
a
Budapesti Értéktőzsde szabá|yzata tulajdonosi döntésre vonatkozó rendelkezései szerint a
közgyiilésnek dönteni nem kell.

18.c.A társaságlegfőbbszerveköteles éventenapirendjére
túzniavezető tisztségviselők
előző íJ.z|eti
évbenvégzettmunkájánakértékelését,
éshatároznia vezető tisztségviselőkrészére
megadható

felmentvény tétgyában.A felmentvény megadásáva| a legfobb szerv igazolja, hogy a vezető
tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek
elsődlegességétszem előtt tartva végezték.A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a
bíróság jogerősen megállapítja,hogy a felmentvénymegadására alapul szolgáló információk
valótlanok vagy hiarryosak voltak.
I9.l A szavazatij og gyakorlásának módj a:
A közgytilésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik, amennyiben a részvényesaz előterjesztésselegyetért.A szavazójegyen minden egyes részvényesszavazatijogának mértékefel van
tiintetve, igy szavazásban a jegyzőkönyvvezétő, vagy az igazgatőság által kijelölt más személy
sziímoljaössze a szavazatokat.
20.lAközgyrilés ahatánozatokata GT. előírásai szerint egyszerű,vagy háromnegyedesszótöbbséggel,
g hozza.
illetőleg egyhangúla
A közgytilés minden olyan hatÍrozati javaslat tárgyában, amelyet az lgazgatőság nem támogat, a
leadott szav azatok haromnegyedes tö bb ségéveI határoz.
2I.l A Közgyűlésen azIgazgatóság elnöke vagy aZIgazgatőság á|ta| ezze| a feladattal megbízottmás
személyelnököl, amely során
a.) megnyitjaa Közgyűlést;
b.) kij elöli a jegyzőkónyvvezetőt;
ésa napirendi pontok tárgyalásának sonendjét;
c.) megállapitja ahatérozatképességet
d.) megadja és megvonja a szót, illetve meghatarozza az adott napirendhez történő hozzásző|ások
sonendjét;
e.) megfoga|mazzaésszavazásra bocsátja ahatározati javaslatokat;
f.) aszavazatszámlálókjelzésealapján kozli a szavazásokeredményét;
g.) szünetetrendel el;
h.)bezétrja
a Közgyűlést.
.
A Közgytilés elnöke az adott napirendhez történő hozzásző|ások sorrendjétmeghatározhatja,bárkinek
szót adhat és megvonhatja a szőt azza|, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestolcsak a
napirend tátgyátő| való figyelmeáetés ellenére történ_ eltérésesetén vonható meg a szó. A szó
megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a Közgytilés elnöke leállíthatja éshozzásző|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 képviselőjekivételévelbárkit kizárhat a Közgyűlésről.
A Közgytilés első |latározatáva| a Kozgrtulés elnöke által előterjesztettek közül megvá|asztja a
jegyzőkönyvet hitelesíto jelenlévő részvényestés szavazatszámlálókat. Sikertelen vá|asztás eseténa
Közgyilés elnökének újelőterjesztéstkell 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
ügyvezetésétazigazgatőság, mint testület látja el, amelynek tagiait, mint a
társaság vezető tisztségvise|őithatározatlanidőre vá|asztjameg a közgytilés.
A társaság igazgatősága 3-5 főből állhat aközgyű|ésbatározata szerint.
A társaság igazgatőságÉinaktagjai :
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 megbízatása5 éviidőtartamra 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 megbizatásaaz e|őírtidőn belül megszűnik, Vagy - közgyiílés határozata folytán azigazgatőság taglétszámánakmegvá|tozásamiatt - egyébkénti| igazgatősági tagot
,
kell vá|asztani,azt akozgyűléspótválasztássalbízzameg.
2í.lAzigazgatőság a társaság ügyvezető szerve. Kialakítja ésirányítja 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 ésa szerződéstárgya eléri,vagy meghaladja az 1 mFt-ot, az igazgatóság csak abban az esetben
ktjtheti meg, ha legalább két másik áraján|atotis beszerzett és a részvényesselkötendő ügylet alacsonyabb áron történik, mint a Íiiggetlenárajánlatot tevok által megadott ár.
A társaság üzleti könyveinek vezetésérőlaz igazgatóság gondoskodik.
2í.lAzigazgatőság saját tagjai közül egyszeníszótöbbséggel elnököt váIaszt. Azigyvezetés körében
az elnök-igazgatő a társaság valamennyi ügyében' az igazgatók a saját szakterületük ügyeiben
önállóan is eljárhatnak.
27 .l Az igazgatőság elnök- i gazgatója
- vezeti a társaság közgyúlését,
- összehívja ésvezeti az igazgatőság üléseit,
- kijelöli az igazgatőság ülésérőlszóló jegyzőkönyv vezetőjét,az igazgatőság ülésénelrendeli a szavazástésmegállapítjaazigazgatősághatározatát
28.lAtarsaság igazgatőságrínakülésétaz elnök.ig azgatőszükségszerint hívja össze.
Az igazgatóság legalább kéttagjának az ok ésa célmegjelöléséveltett írásbelijavaslatara az igazgatóság ülésétkötelezo összehívni. Ha ezt az elnök-igazgatő azinditvényól számított8 napon belül
nem teljesíti' az ülés ö sszehívásálra az indítványozók i s j ogosultak.

29.lAzigazgatőság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök-igazgatő ésa jegyzőkönyv.
vezető ir a|á, A jegyzőkönyv elkészítésére
egyébkénta GT.-nek a közgytilési jegyzőkönyvTe vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
30./Egyebekbenaz igazgatőság szewezeti ésműködési rendjénekrészletesszabá|yaitmaga azígazgatő
ság állapítjameg.
A 2. és3. bekezdés'mint aktualitását vesztett rendelkezéskerült törlésre.
Az a|apszabály 5 évi időtartamra felhata|mazza az igazgatőságot, hogy legfe|1ebbaz alaptőke évi
25 Yo-áva|az a|aptőkétfelemelheti. Az alaptőke ilyen módon történő felemeléseeseténaz igazgatoság jogosult, illetve köteles a részvénytársaságalapszabá|yátmódosítani.
30/A AzIgazgatőság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy
érdekeltségeiben
is' melyek a Társaságévalazonos 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 főtevékenységea Társaság fotevékenységével
azonos.
VII.
A társaság képviselete,cégiegyzése:
3|.lA társaságképviseletét
harmadik személyekkelszemben,bíróságokésmás hatóságok előtt a társaságigazgatósága |átjae|. Azigazgatóság tagjai közül azigazgatőság elnökének cégjegyzéseönálló,
míg más igazgatősági tagok cégjegyzéseegyüttes.
3IlA. A társaság cégvezetője:
A gazdaságitársaság közgyrilése az á|ta|akijelcilt munkavállalót általános jellegű képviseletijoggal
ruházhat1afel' aki atársaság cégvezetője,
A közgyrilés Tóth Gábort (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u. 38. sz. a|atti lakos) 5 évi
időtartamra cégvezetővékinevezte.
Cégvezetóvéaz a munkavállaló jelolhető ki, aki egyébkéntmegfelel a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Gt. 22., 23., 25. $-ban foglalt kizárő és összeferhetetlenségiokok nem állnak fenn.
A cégvezetőfeladataitönállóan - avezető tisáségviselők utasításainakmegfelelően látja el.
A cégvezetőcégegyzésijoga önálló.
VIII.
A társasáe felügYelő bizottsáea ésaudit bÍzottsáea:
32.lA társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll.
A felügyelő bizottság(FB.)tagjai többségénekfiiggetlenszemélynekkell lennie.
Függetlennekminősül azFB, taga, ha részvénytársasággal
az FB. tagságánkívül más jogviszonyban
nem áll.
Nem minősül ftiggetlennek az FB tagja különösen akkor, ha
a) a részvénytársaságmunkavállalója vagy volt munkavá||a|ója, e jogviszonyanak megsztinésétől
számítottöt évig;
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b) a részvénytársaságvagy vezető tisáségviselői számára és javára ellenértékfejébenszakértőivagy
más megbízásijogviszonyban tevékenységet
foly.tat;
c) a részvénytiírsaság
olyan részvényese,aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok
legalább harminc száaa|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 részvénlársaság eredményesmriködése eseténtagságaa|apján vagyoni juttatásrajogosult, vagy a
tagságértjaró díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytarsaságtól,
illetve a
részvénytársasághozkapcsolt vállalkozástól;
f) arészvénytársaságnem fuggetlen tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban
áll, amely a|apjána nem fuggetlentagnak irányítási,ellenőrzésijoga van;
g) a részvénytársaság
fiiggetlen könywizsgá|őja, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e
j ogvi szony megszűnés étől számitott hiírom évi g ;
h) vezető tisáségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban' amelynek
Íiiggetlenigazgatőtanácsi 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 megbízatásuklejárta eseténlegfeljebb 5 év időtartamra - ismételtenis .
íjravá|aszthatók.
33.lA felügyelő bizottság saját tagjai közül egyszeníszótöbbséggel elnököt váIaszt.
34.l A felügyelő bizottság tagai:
Kiszner István (a. n.: LassúÉva,|163 Budapest'Kisterenyeu. 6, sz. a|attilakos),
NémethLász|ő Ákos (a. n.: Papp Julianna,2013 Pomáz, Atva|ányhaju. 1684119.sz,a|attilakos),
Majer Zo|tán ( anyjaneve: Molnár Erzsébet, lakcíme:1l62 Budapest,Avarszállás u' 10. sz. alatti
lakos.)
35.lA felügyelő bizottság ülésétaz elnök hívjaössze.
36.lA felügyelő bizottság üléseiróljegyzőkönyvet kell vezetni,amelyeta felügyelő bizottság elnöke és
jegyzőkönyvvezető ír a|á, A jegyzőkönyv elkészitéséreegyébkénta Gt.-nek a közgyiilés jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseitértelemszerűen
kell megfelelően alkalmazni.
Egyebekben a felügyelő bizottság szewezeti ésműködési rendjénekrészletesszabá|yait magaa
felügyelő bizottság á||apitjameg ésazt atársaság legfőbb SZerVehagyja jóvá.
37.l Az Audit bizottság:
A részvénytarsaságnál
háromtagúaudit bizottságot kell létrehozni,amelynek tagjait a közgyűlés a
fel ügyel ő bi zottság f [iggetl en tagsai kö zül v á|asztja.
Tagjai:
Kiszner István (a. n.: LassúÉva,1163 Budapest,Kisterenyeu. 6' sz. a|attilakos),
NémethLász|ő Ákos (a. n': Papp Julianna,2013 Pomáz, Awa|ányhaju. |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 torvényszerinti beszámoló véleményezése;
b) javaslattétela könywizsgáló személyéreés di1azására;
se;
c) a konyvv izsgá|ővaI megkötend ő szerzó déselőkészíté
ésösszeférhetetlenségielőírások érvényre
követelmények
szakmai
szembeni
d) a könywizsgálóval
juttatásának figyelemmel kísérése'a könyvvizsgá|őva| való együttműködéssel kapcsolatos
teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések
való j avaslattétel;
megtételére
e) a pénzigyi beszámolási rendszer működésének értékeléseés javaslattétel a szükséges
valamint
intézkedésekmegtételére;
f) a felügyelőbizottság munkájának segítésea pénzügyibeszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése
érdekében'

x.
A társaság könywizseálóia:
38.iA társaságnál egy könyw izsgá|oműködik.
A könywizsgáló szemé|yéta közgyulés váIasztja.A könyvvizsgá|ő megbízatásalegfeljebb 5 évre
szólhat.
Amegbizatás|ejártával a könywizsgáIő - ismételtenis, ugyancsak legfeljebb 5 évidőtartamra
újraválasztható.
A társaság könywizsgálój a
Gyapjas István ( anyja neve:Baloghlrén)4033 Debrecen,Vak Bottyán u.54.sz.alatti lakos
Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazo|ványánakszáma:004857, akinek megbízása
20II,július 5.napjától2016. május 31.napjáigszól.
azúgyvezetésellenőrzésérevonatkozó jogai ésktjtelezettségeinem érintika
39.lAkönywizsgálónak
tarsaságfelügyelő bizottságánakjogait éskötelezettségeit.
X.
Üzletév.mérleg.eredménvfelosztás:
40,lAtársaságelső üzletévea társaságmegalakulásának- az a|apszabályelfogadásának napján
kezdodik ésa targyévdecember31-ig tart.
Az első üzletévetkövetően a társaságüzletéveanaptári éwel egyező.
4|.lAzüzletév végévela külön jogszabályok előírásaiszerint a társaságüzleti könyveit le kell zérni,s a
kell készíteni.
társaságműködésérőlésvagyonáról mérlegetéseredménykimutatást
javaslatot.
Az eredményfelosztására atársaság igazgatőságatesz
42,lAzüzletév végévela társaság múködésérő|azigazgatóság, a felügyelo bizottság, valamint a könyvvizs gáló a kozgyúIésrészérej elentéstkészít.
A társaság
- mérlegének,
- eredményfelosáásiínak,valamint
- azigazgatóság, a felügyelő bizottság ésa könywizsgáIőjelentésének lényegesadatait'megá||apitásait a közgyilés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt előírások betartásával nyilvánosságra
kell hozni.

az arészvényesjogosult, aki azlgazgatőság által meghaténozottésaz osztalékfizetésre
43.loszta|éV'ra
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolyatott tulajdonosi megfeleltetésalapjrín
a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az oszta|ékfizetésrevaló
jogosultság szempontjából releváns időpont az oszta|ékfizetésrőldöntő közgyrilés időpontjától
eItérhet.
kezdési
kezdési időpontjaról rendelkezó határozat.kelte és az oszta|ékfizetés
Az oszta|ékfizetés
időpontjaközött lega-lább 20 munkanapnakkell eltelnie.

XI.
Zárő rendelkezések:
közvetlen közleményeit a társaság www.kartorrpack.huhonlapján és a
44.l A résménytársaság
BudapestiÉrtéktőzsde
@É! hivatalos honlapján teszikozzé,
Zár adék
Az eredetiAlapszabály1990.decemberhő2}-ánkerült a|áirásraa KARToNPACK SzövetkezetiAlaszereplő,a jogelőd cég
pítványképviselője,továbbá az eredetia|apítőokirat 3.l sz. mellékletében
tagjaiésalkalmazottaiáltal.
szerkezetbefoglalt a|apszabá|ya gazdaságitarsaságokrólsző|ő 2006.éviIV. tV. (Gt.)
Jelen egységes
előírásainakmegfeleloenmegtartottközgyűlésáltal elfogadotthatározatoka|apjánlett összeállítva.
Debrecen,2012,április 20' napján
Dr. Erdélyilldiko üg,,véda társasógjogi képviselőjea Cn. 51.s. o bek. alapján igazolom,hogl a
létesítőokirat eglségesszerkezetbefoglalt szövege megfelela létesítőokirat-módosításokalapján
hatályos tartalmának'
Debrecen, 20l2' április 20. napján
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