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 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti vételi
joggyakorlás (kiszorítás) alapján megindult eljárás keretében részvények Tpt. szerinti
érvénytelenítéséről, ezek ellenértékének kifizetési rendjéről, figyelemmel arra, hogy az
Ajánlattevő tájékoztatása szerint a vételi joggyakorlásról szóló nyilatkozatában meghatározott
határidőben részvény átadására nem került sor.
A Kibocsátó a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg. 01-10-045784; a
továbbiakban: Ajánlattevő vagy MNV Zrt.) Tpt. szerinti vételi jog gyakorlása (kiszorítása)
során az MNV Zrt. részére a korábban közzétett vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata
szerinti határidőben át nem adott – a KELER Zrt. tájékoztatása alapján meghatározott számú –
43.124 db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 200,- Ft (azaz kettőszáz forint) névértékű
KARTONPACK dematerializált törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000075692) a Tpt. 76/D.
§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségének megfelelően 2022. február 10. napi hatállyal
érvénytelenné nyilvánította és helyettük azonos számú, tagsági jogokat biztosító új részvény
2022. február 10. napi hatállyal történő kibocsátásáról rendelkezett az MNV Zrt. részére.
A Kibocsátó a vételi jog gyakorlásához (kiszorításhoz) kapcsolódó központi értéktári és fizető
ügynöki, elszámolási feladatok teljes körű ellátására, valamint e folyamatok lebonyolítására a
KELER Zrt.-t bízta meg. Ezen eljárásrend az alábbiak szerint alakul:
2022.02.07.:
2022.02.09.:
2022.02.10.:
2022.02.10. 14:00
óráig:

KARTONPACK részvényekkel történő BÉT kereskedés utolsó
napja 1
utolsó BÉT kereskedési nap elszámolásának napja
a részvények érvénytelenítésének napja
az értékpapírszámlavezetők kötelesek az érvénytelenné
nyilvánított részvényeket a KELER KID hirdetményében is
megjelölt 1163777666 értékpapír számlára transzferálni

Ellenérték kifizetésének eljárásrendje:
2022.02.10 16:00
részvényes által kitöltött SZOCHO nyilatkozatok eredeti
óráig:
példánya beérkezésének határideje részvényes számlavezetőjétől a
KELER Zrt.-hez
2022.02.16.:
kifizetés belföldi jogi személyek, külföldi jogi személyek, belföldi
magánszemélyek, külföldi magánszemélyek részére

Az utolsó kereskedési nap meghatározására a Budapesti Értéktőzsde Zrt. jogosult. Amennyiben a BÉT ettől eltérő
időpontban határozza meg az utolsó kereskedés napját, úgy ez kötelezően irányadó.
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A részvényesek adatainak ellenérték kifizetése érdekében történő megadását a KELER
Zrt. a számlavezetőktől Excel formátumban kéri 2022. február 11. 12:00 óráig. A
szükséges adatok listáját, az adatokkal feltöltendő fájlt kitöltési útmutatóval a KELER emailben küldi meg minden érintett számlavezetőnek.
A kiszorítási folyamat során minden 1 darab érvénytelennek nyilvánított KARTONPACK
részvény (ISIN: HU0000075692) után – a vételi joggyakorlásról szóló nyilatkozatban
meghatározott – bruttó 2.534,82 Ft kerül kifizetésre.
Ellenérték azon részvényes részére kerülhet kifizetésre, akinek értékpapírjait a számlavezetője
eltranszferálta a fent megadott értékpapír számlára és az adózás rendjéről szóló törvény
adókötelezettség megállapítására és megfizetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges adatokat a KELER Zrt. által kért Excel dokumentumban rendelkezésre
bocsátotta.
Az ellenérték kifizetése során SZJA (15%) és SZOCHO (13%) a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint kerül levonásra. A részvényeseknek lehetőségük van a szociális
hozzájárulás felső határának eléréséről nyilatkozni. Ezen nyilatkozatot a részvényesnek a
számlavezetőjén keresztül kell eljuttatni a KELER Zrt. részére 2022. február 10. napján 16:00
óráig eredeti példányban a mellékelt nyomtatványon.
Amennyiben a részvényes magánszemélynek több tagállamban, más államban vagy más
joghatósággal rendelkező területen van adójogi illetősége, akkor az erre vonatkozó
nyilatkozatának eredeti példányait az adószámítás miatt a számlavezetőjén keresztül kell
eljuttatni a KELER Zrt. részére legkésőbb 2022. február 09. napja 16:00 óráig.
A kiszorítás és az ellenérték kifizetésének folyamatára vonatkozó részleteket a KELER Zrt. a
Kibocsátó jelen hirdetményének közzétételét követően teszi közzé az értékpapírszámlavezetők
részére KID hirdetmény formájában.
A tisztelt részvényesek, értékpapírszámlavezetők a vételi joggyakorlással (kiszorítással)
kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel a KELER Zrt.-hez (e-mail: kelerteko@keler.hu) vagy az
EQUILOR Zrt.-hez (telefon: +36-1-430-3980) fordulhatnak.
Budapest, 2022. január 31.
KARTONPACK Dobozipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

NYILATKOZAT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI FELSŐ HATÁR
2022. DECEMBER 31. NAPJÁIG TÖRTÉNŐ ELÉRÉSÉRŐL

Alulírott
Név:
Ügyfélszám:
Lakcím:
Adóazonosító jel:
nyilatkozom, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1)-(3)
bekezdése 2 és 1. § (5) bekezdés a)-d) pontja 3 szerinti jövedelmeim összege 2022. december 31.
napjáig várhatóan eléri vagy meghaladja a minimálbér összegének huszonnégyszeresét
(adófizetési felső határ 4).
Kérem a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1024
Budapest, Ady Endre utca 19/A), hogy a fentiekre való tekintettel a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 66. §-a alapján – a tárgyévben, ezen nyilatkozat megtételét
követően – megszerzett kiszorítási folyamat ellenértékének árfolyamnyereségéből származó
jövedelmemből a 13% szociális hozzájárulási adót ne vonják le.
Nyilatkozom továbbá, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben az adófizetési felső határt
előzőek szerinti jövedelmeim összege mégsem éri el, akkor az engem terhelő adót 6 százalékkal
növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásomban
vagyok köteles bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.
Kelt: …………………, …… év …………….. hónap ……. nap
……………………………………….
aláírás
Tanú:
Név:
Lakcím:
Aláírás:

Tanú:
Név:
Lakcím:
Aláírás:
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1. § (1) Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.
„(2) * Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmeken kívül adófizetési kötelezettség terheli az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjat.
(3) * Adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében az Szja tv. szerinti
adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint
a) biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj. 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
b) a Tbj. 30. §-a alapján járulékalapot képez.”
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„(5) … a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c) az
osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §]”, ugyanezen törvény 5. § (3) bekezdése szerint nem esik adófizetési
kötelezettség alá az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott)
piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama „d) az
árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §]”
Az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, ami a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2022-ben havi
200 000 forint [Szocho tv. 34. § 11. pont].
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