
 

 

 

 

 

117281-6/2021 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-23/2021. számú határozata a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársasággal szemben intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról 
 
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady 
Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszáma: 01-10-141035) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet 
gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 
 
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 megsértésé 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. 
 
A Kibocsátó 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 köteles közzétenni. 
 
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezésnek nem, vagy 
nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított 
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további felügyeleti bírság kiszabását is. 
 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2021. május 17. 2021. május 17. 
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A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

 
 
 Dr. Laki Gábor s.k., 
  Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság  
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