Rendkívüli tájékoztatás
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám:
09-10-000030; adószám: 10547009-2-09; székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 11., a
továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó) ezúton tájékoztatja Részvényeseit arról, hogy a
Kibocsátó feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
(MNB) 2020. május 9. napján az alábbi H-JÉ-III-25/2020. számú
hatá ro zat ot
hozta:
I. „Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés
érdekében – mindenkor teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási
kötelezettségének, egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2019.
pénzügyi évről készített éves jelentésének közzétételéről.
II. A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által
működtetett szabályozott piacra (BÉT) bevezetett névre szóló, dematerializált, 200,- Ft
névértékű törzsrészvényei (ISIN: HU0000075692; tőzsdei kategória: Standard) (Részvény)
forgalmazását az MNB
– 2020. május 11. napján a kereskedési idő kezdetétől a jelen határozat rendelkező részének I.
pontjában írt felszólításnak megfelelő, a 2019. pénzügyi évről készített éves jelentés
közzétételéig, továbbá az ezen időpontig esetlegesen keletkező valamennyi rendszeres és
rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Kibocsátó általi maradéktalan teljesítéséig –
felfüggeszti.
Az MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul
intézkedik a Részvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt.
III. Az MNB a jelen határozatban foglalt rendszeres tájékoztatási kötelezettség megsértésére
tekintettel a Kibocsátóra vonatkozóan a honlapján nyilvános közleményt tesz közzé.
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a
kiadmányozás dátumát, a közlést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon
belül a Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé
kell tenni.
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek
nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban
biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a felügyeleti bírság kiszabását
is.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét
a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a
Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás
támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor
az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet
fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony
ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében
azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert fő szabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak
nincs helye.”
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelen rendkívüli
tájékoztatás keretében is
tájékoztatja
Részvényeseit arról, hogy 2020. április 30. napjával a Társaságnál új könyvvizsgáló került
megválasztásra a 2019. évi beszámoló auditálási feladatainak mielőbbi elvégzése érdekében.
A Társaság IFRS szerinti, 2019. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadására az
új, nemzetközi háttérrel rendelkező állandó könyvvizsgáló 2019. évi üzleti év auditálására
vonatkozó feladatainak elvégzését követően sor kerül. A beszámoló elfogadása esetében a
Társaság haladéktalanul gondoskodik a 2019. pénzügyi évről készített éves jelentése
közzétételéről.
A Kartonpack Nyrt. a könyvvizsgáló választás tárgyában meghozott döntés tartalmáról,
valamint az auditálási feladatok folyamatban létéről 2020. április 30. napján két hivatalos
közzététel útján is tájékoztatást nyújtott Részvényesei részére.
Debrecen, 2020. május 11.

KARTONPACK Dobozipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

