
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) az alábbi  
 

rendkívüli tájékoztatást 
 
nyújtja Részvényesei számára: 
 
1.) 
A Kartonpack Nyrt. működésének áttekintése során megállapítást nyert, hogy a Társaság 
korábbi Igazgatósága nem vezetett részvénykönyvet, a részvénykönyvbe történő bejegyzési 
kérelmeket elutasította. 
 
A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 2020. július 3. 
napjára szóló tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvét felvette és 
elfogadta. 
 
A részvénykönyv elfogadására vonatkozó döntéssel a Kartonpack Nyrt. menedzsmentje a 
részvénykönyv hiánya miatt fennálló jogsértő állapotot megszüntette, a részvényeseket, 
kisbefektetőket bejegyezte.  
 
A szabályos működés helyreállításával lehetőség nyílik a kisbefektetők részvénykönyvi 
bejegyzési kérelmeinek korábban történt elutasítása miatt folyamatban levő peres eljárások 
megszüntetésére. 
 
2.) 
A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a BRITTON CAPITAL & CONSULTING 
Befektető, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  teljes vagyonára, külön 
nevesítve a KARTONPACK Nyrt. részvényeit (a továbbiakban: Részvénycsomag) is, 
vagyonelkobzást rendelt el. A Fővárosi Ítélőtábla a vagyonelkobzás tényéről végrehajtható 
okiratot állított ki, mely alapján megindult a végrehajtási eljárás.  
 
Az MNV Zrt. tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a Magyar 
Állam képviseletében tett nyilatkozatában a Részvénycsomag, mint vagyontárgy birtokba 
adását kérte. Az MNV Zrt. a fenti körülményekről szóló tájékoztatással egyidejűleg a Magyar 
Állam, mint részvényes, valamint az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló bejegyzését kérte 
a részvénykönyvbe. 
 
A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága a hatályos jogszabályok alapján a Részvénycsomag 
tekintetében a Magyar Államot részvényesként, az MNV Zrt.-t tulajdonosi joggyakorlóként 
bejegyezte. 

 
3.) 
A Kartonpack Nyrt. az MNV Zrt. tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 
„Tpt.”) 61. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról az alábbi rendkívüli tájékoztatást nyújtja: 
 
A fentiekre tekintettel az MNV Zrt. a Magyar Állam képviseletében – a Tpt. 61. § (1) bekezdése 
alapján – törvényes határidőn belül tájékoztatta a Kartonpack Nyrt.-t, mint kibocsátót arról, 



hogy a Kartonpack Nyrt. szavazati jogot biztosító részvényeiből jelenleg 61,82 %-kot birtokol 
közvetlenül, amely meghaladja a Tpt. 61. § (3) bekezdésben meghatározott 50%-os százalékos 
határt.  
 
Az MNV Zrt. tájékoztatásában rámutatott arra, hogy a Kartonpack Nyrt. tekintetében a 2019. 
üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámoló, illetve jelentés a könyvvizsgálatot 
végző BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (a továbbiakban: „BDO”) véleménynyilvánítás 
visszautasításának tényére és a jelentésében foglalt megállapításokra hivatkozással el lett 
utasítva. Kijelentette, hogy a korábbi évek beszámolóinak helytállósága a BDO jelentése 
alapján nem állhat fenn, ezen adatokra építeni, árazás tekintetében azokat alkalmazni – azaz a 
Tpt. 72. § szerinti számítást elvégezni – nem lehetséges, amit alátámaszt a Kartonpack Nyrt. 
legfőbb szerve által elrendelt pénzügyi átvilágítás ténye is. 
 
 
Az MNV Zrt. tájékoztatást nyújtott arról, hogy a fentiek alapján az éves beszámolók 
helytállósága nem áll fenn, jelenleg a nyilvános vételi ajánlathoz szükséges transzparens ár nem 
meghatározható, a Tpt. 72. § szerinti valós átlagár számítás nem elvégezhető, így az MNV Zrt. 
a Magyar Állam képviseletében nincs olyan helyzetben, hogy nyilvános vételi ajánlatot tegyen.  
 
Debrecen, 2020. július 24. 
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