MEGHÍVÓ
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhelye: Debrecen,
Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit,
hogy az Nyrt. 2013.04.24 napján 11:00 órára közgyőlést hív össze.

A közgyőlés helye: Kartonpack Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központ
tárgyaló terme.

A közgyőlés napirendje:

1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2012. gazdasági évrıl.
2. Az Nyrt. Felügyelı Bizottságának beszámolója a 2012. gazdasági évrıl és a
mérlegrıl.
3. A könyvvizsgáló jelentése.
4. A 2012. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás
megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása.
5. A 2013. évi üzleti terv elfogadása.
6. A 2012. évi Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadása.
7. Könyvvizsgáló választása.
8. Egyebek.

A részvényes jogosult a közgyőlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között
felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkezı
részvény birtokában pedig szavazni.
A közgyőlés napirendjén szereplı elıterjesztések és határozati javaslatok elérésének
idıpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:
A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a
felügyelıbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás idıpontjában meglévı
részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes
részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplı ügyekkel
kapcsolatos elıterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság
hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a
részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyőlést legalább huszonegy nappal
megelızıen nyilvánosságra hozza..

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyőlésen a részvényesi
jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történı bejegyzést
követıen jogosult.
A közgyőlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
közgyőlés kezdı napját megelızı második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezetı köteles a részvényes kérésére kiállítani. A
tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a
részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezetı cégnevét és cégszerő aláírását, a részvényes
nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyőlésen való részvételi jog gyakorlásához
kiállított tulajdonosi igazolás a közgyőlés vagy a megismételt közgyőlés napjáig érvényes.
A közgyőlés napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó jogot azok a részvényesek
gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok
legalább egy százalékával rendelkezı részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben
határozati javaslatot is elıterjeszthetnek.
Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a 222. § (2)
bekezdése alapján független szakértı kirendelését kérhetik.

A közgyőlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyőlésre azonos helyszínen,
azonos napirenddel, 2013. 04. 29-én 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyőlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell
ellátni.

Debrecen, 2013.03.20
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Igazgatósága

