RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és a tőkepiac
szereplőit az alábbiakról.
2018.01.31. és 2018.02.01. napján a hvg.hu weboldalon Gergely Zsófia tollából cikkek
jelentek meg, amelyek alkalmasak arra, hogy negatív fényben tüntessék fel a Kartonpack
Nyrt-t, összemosva valós tényeket igazoltan valótlan állításokkal.
Kerék Csaba úr írásban kérte Gergely Zsófiától a cikkekkel kapcsolatos nyilatkozata
közzétételét 2018.02.02. napján. Miután a HVG válasza szerint Kerék úr nyilatkozatát annak
teljességében nem teszik közzé, a nyilatkozatot Kerék úr kérésére a Kartonpack Nyrt.
igazgatósága az alábbiakban változtatás nélkül közzéteszi.
A Kartonpack Nyrt. igazgatósága megismétli: a cég mindenkor jogszerűen, a törvények
betartásával működött és működik ma is.

Kerék Csaba 2018.február 2-i nyilatkozata:
„A hvg.hu weboldalon a Kartonpack Nyrt-vel és személyemmel kapcsolatban 2018.01.31-én
és 2018.02.01-én megjelent cikkek kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszem.
A Kartonpack Nyrt. irányításom alatt eredményesen (árbevételét megduplázva, saját tőkéjét
háromszorosára növelve) és mindenkor törvényesen működött. Működése ma is stabil és
jogszerű.
Tény, hogy a Kulcsár-ügyben hozott első- és másodfokú büntetőítélet bűnösnek nyilvánított.
Az ítéleteket koncepciózusnak tartom, és azok ellentmondásai és hibái okán a Kúriánál
jogorvoslattal éltem. Az eljárás jelenleg folyamatban van.
A „Matolcsyéknak nem tűnt fel: elítélt bűnöző irányít egy tőzsdei céget” c. cikk állítása
szerint a másodfokú büntetőítélet ellenére a Kartonpack Nyrt-t irányítom. Ezen állítással
szemben a vezető tisztségviselői jogaimat nem gyakorlom, a céget nem irányítom. Erről a cikk
szerzőjét (továbbá a TEBÉSZ-elnök Dióslaki Gábort) tájékoztattam, de az a BÉT honlapján
közzétett adatokból (pl. féléves beszámoló) legkésőbb 2017. szeptembere óta nyilvánosan is
kitűnik. A cikk szerzője a vele írásban közölt tényeket és a nyilvánosan elérhető információkat
figyelmen kívül hagyta. Minden sajtóetikai és -szakmai normát figyelmen kívül hagyva
2018.02.01-i cikkében a szerző tovább süllyed saját prekoncepciójába, azt állítva, hogy első
cikke megjelenését követően „leváltottak” igazgatósági elnöki tisztemről. A fentebb írtakból
láthatóan ez az állítás is valótlan.
A cikk további valótlan állítása szerint a Britton Kft. részvényei a Magyar Állam birtokában
vannak, mégis „valaki” szavazott azokkal a Kartonpack Nyrt. 2017.12.18-i közgyűlésén. A
valóság ezzel szemben az, hogy a vagyonelkobzás végrehajtására a bírósági végrehajtásról
szóló törvény rendelkezései vonatkoznak, ezen szabályok alapján pedig a Britton Kft. a
2017.12.18-i közgyűlésen jogszerűen szavazhatott.
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A TEBÉSZ saját szakmai hibái okán nem tudott a közgyűlésen részt venni, azonban annak
elnökét korábban kérésére tájékoztattam a Kartonpack Nyrt. helyzetéről.
A cikkben vázolt – hibás – értelmezés szerint a Magyar Állam vált az elkobzott részvények
tulajdonosává és így a tőkepiaci törvény rendelkezései szerint a többi részvényes felé
nyilvános vételi ajánlatot kellene tennie. A végrehajtási törvény ilyen félreértelmezése azon
„üzleti” kör érdeke lehet, amely a korábban 600,- Ft/db körüli áron vásárolt részvényeket a
mesterségesen 9.000,- Ft / db feletti kurzusra pumpált áron kívánta a Magyar Állam részére
értékesíteni.
Véleményem szerint a sajtó képviselőit súlyos felelősség terheli az ellenőrizetlen információk,
téves és nem verifikált jogértelmezések, sőt dokumentumokkal igazoltan valótlan tények
kritikátlan közzétételéért. A konzekvenciák levonása a hatóságok és az olvasóközönség
feladata lesz.
2018. február 2.
Kerék Csaba”

2018.02.06.
Kartonpack Nyrt. Igazgatósága
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