RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 0110-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a
továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) az alábbi
rendkívüli tájékoztatást
nyújtja:
1.)
A KARTONPACK Nyrt. tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; a
továbbiakban: „MNB” vagy „Felügyelet”) 2021. május hó 17. napján kelt és a Társaság által
2021. május hó 18. napján kézhez vett H-JÉ-III-B-23/2021. számú alábbi határozatot hozta:
I. „Az MNB ismételten 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, de
legkésőbb 2021. december 31. napjáig intézkedjen a 2019. pénzügyi évről készített éves
jelentésének (Éves jelentés I.), a 2020. első félévéről készített féléves jelentésének (Féléves
jelentés), valamint a 2020. pénzügyi évről készített éves jelentésének (Éves jelentés II.)
közzétételéről.
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Kibocsátót, hogy a jelen
határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítése, így az Éves jelentés I., a Féléves
jelentés, illetve az Éves jelentés II. közzététele érdekében megtett, illetve megtenni
szándékozott intézkedésekről – a megfelelő dokumentumokkal alátámasztottan – az alábbi
időpontokban adjon tájékoztatást az MNB részére:
- 2021. szeptember 15. napján,
- 2021. október 15. napján,
- 2021. november 15. napján,
- 2021. december 15. napján.
III. Az MNB az I. pontban hivatkozott rendszeres tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt
– a jelen határozat indokolásában kifejtettek alapján – 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót.
IV. Az MNB a jelen határozatban foglalt intézkedései jellegére tekintettel a Kibocsátóra
vonatkozóan a honlapján nyilvános közleményt tesz közzé.”

2.)
A KARTONPACK Nyrt. tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a pénzügyi átvilágítás
harmadik szakaszára vonatkozó intézkedési terv alapján a T. Felügyelet fenti határozatában
megjelölt jelentésekről szóló döntéshozatalra, elfogadó döntés esetében azok közzétételére az
MNB által jelzett határidőben sor fog kerülni. A Társaság gondoskodik továbbá az MNB
határidőben történő tájékoztatásáról.
A KARTONPACK Nyrt. alábbiakban tájékoztatja a nyilvánosságot a pénzügyi átvilágítás
jelenlegi állásáról.

A 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a Társaság állami
felügyelet alá vonásáról rendelkezett. A korábbi állami felügyeletet ellátó, közgyűlési hatáskört
gyakorló kormánybiztos és az új menedzsment intézkedett a Társaság vagyoni helyzetének
Kormányrendelet szerinti áttekintéséről.
A vagyoni helyzet áttekintése és a 2019. évi audit során azonosított körülmények miatt a
Társaság legfőbb szerve 2020 nyarán elutasította a 2019. pénzügyi évről korábban készített éves
jelentéseket (beszámoló), ezzel egyidejűleg a Társaság pénzügyi átvilágítását rendelte el.
A pénzügyi átvilágítás 3 fő szakaszból áll, nemzetközi háttérrel rendelkező pénzügyi tanácsadó
cég, illetve IFRS szakértők közreműködésével, feszes ütemterv mellett zajlik.
Az első szakaszban a Társaság pénzügyi folyamatainak és szabályzatainak teljes átvilágítására
került sor. A második fázisban a Társaság jogszabályoknak és IFRS standardoknak megfelelő
számviteli szabályzati keretei készültek el. A harmadik, jelenleg is zajló szakaszban az elmúlt
üzleti évek pénzügyi, számviteli értékeinek IFRS standardok alapján történő korrekciójára, újra
megállapítására kerül sor.
A 2019. pénzügyi évről szóló jelentés (beszámoló) legtöbb sorának értékeit a Társaság IFRS
könyvvitelre történő áttérése idejétől, azaz 2017. évtől szükséges korrigálni az IFRS standardok
szerint. Ez a pénzügyi átvilágítás legnagyobb időigénnyel járó, jelenleg is zajló cselekménye.
A 2017. és 2018. évre is kiterjedő korrekciók többsége megtörtént, így a 2019. évi jelentésről
(beszámolóról) történő közgyűlési döntéshozatalra a Magyar Nemzeti Bank határozatában
megjelölt határidőig sor kerülhet. A korábbi 2019. évi jelentés legfőbb szervi elutasítására
figyelemmel a könyvvizsgáló az új 2019. évi jelentés auditálását követően új könyvvizsgálói
jelentést bocsát ki.
A 2020. pénzügyi évről szóló éves jelentés (beszámoló), valamint a 2020. első féléves jelentés
pénzügyi átvilágítás keretében történő elkészítésére a 2019. évi jelentés legfőbb szervi
döntéshozatalát követően kerülhet sor.
A pénzügyi átvilágítás harmadik szakaszára vonatkozó intézkedési terv alapján 2019. és a 2020.
pénzügyi évről szóló jelentések, valamint a 2020. első félévéről szóló jelentés elkészítésére és
döntéshozatalára olyan időpontban kerül sor, amely lehetőséget biztosít e dokumentumok T.
Magyar Nemzeti Bank határozatában megjelölt határidőig történő közzétételére.
A Társaság termelési tevékenységét a pénzügyi átvilágítás nem érinti, a gyártás megerősített
üzemi kapacitások mellett zajlik.
Budapest, 2021. május 18.
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