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A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Összefoglaló Jelentése 

 
Az összefoglaló jelentés tartalmazza a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 53. § (1) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően, 2013.05.24-től a mai napig 2014.05.23-ig közzétett, társasági 
eseményekkel kapcsolatos információkat. Továbbá a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátói részére jogszabályban, vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás 
keretében közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése 
során közzétett információkat. 
 
 

Dátum Közzététel helye Közzététel tárgya 

2013.05.27 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu Hatályos Alapszabály 

2013.05.27 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 2013. első negyedéves jelentés 

2013.05.31 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2013.06.25 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu Összefoglaló Jelentés 2013.06.25 

2013.07.01 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2013.07.31 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2013.08.28 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 2013. első féléves jelentés 

2013.09.02 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2013.09.30 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2013.10.31 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2013.11.27 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 2013. első három negyedévének jelentése 
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2013.12.02 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2014.01.02 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2014.01.31 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2014.03.04 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2014.03.20 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu Közgyűlési meghívó 2014. április 23 

2014.03.20 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu Javadalmazási nyilatkozat 2013. évre 

2014.03.31 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2014.04.01 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

2013. évi gazdálkodási adatainak  
közgyűlési előterjesztése 

2014.04.23 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu Közgyűlés határozatai 2014.04.23 

2014.04.23 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 2013. évi éves jelentés 

2014.04.23 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 2013. évi FT. jelentés 

2014.04.30 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu 

Hó végi jelentése az alaptőke nagyságáról és 
a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokról 

2014.05.23 

 
BÉT honlap 

Kartonpack Nyrt. honlap 
PSZÁF www.kozzetetelek.hu Összefoglaló Jelentés 2014.05.23 

 
 
 
 
 
Debrecen, 2014.05.23      Kartonpack Nyrt. Igazgatósága 


