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Zawiadomienia od TLH Austria i od TLH Polska o nabyciu akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 02.04.2012 r. dwóch odrębnych zawiadomień 
datowanych 29.03.2012 r., od TLH Verwaltungs - u.Beteiligungs Ges.m.b.H A-6176 Vols (Austria) 
Thurnfelsstrasse 47 i od TLH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przyłękach k/Bydgoszczy 86-005 Biale Błota o 
następującej treści:

ZAWIADOMIENIE OD TLH Verwaltungs - u. Beteiligungs Ges. m.b.H:
" W imieniu TLH Verwaltungs - u. Beteiligungs Ges. m.b.H z siedzibą w Vols (Austria) - A - 6176 Vols; 
Thurnfelsstrasse 47, wypełniając obowiązek wynikający z art. 69 ust.2 pkt.1) lit.a) i ust.4 oraz art.87 ust. pkt.3 lit.c 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że zawiadamiający wraz ze spółką 
zależną TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach k/Bydgoszczy (86-005 Białe
Błota) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100388 
przekroczył 16% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod firmą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemyslu 
Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku (78-400 Szczecinek; ul. Waryńskiego 2).
Zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu art.69 ust.2 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w 
dniu 26 marca 2012 r. zgłaszający powziął wiadomość (data rozliczenia transakcji nabycia akcji), że jego 
zaangażowanie w kapitale zakładowym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzibą w 
Szczecinku wraz ze spółką zależną TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach 
k/Bydgoszczy zwiększyło się z 15,99% ogółu liczby głosów we wskazanej powyżej spółce publicznej (stan przed 
zmianą - na dzień 25 marca 2012 r.) do poziomu 16,01% (stan po zmianie - na dzień 26 marca 2012 r.). 
Przekroczenie 16% ogólnej liczby głosów zawiadamiającego wraz ze spółką zależną nastąpiło na skutek 
zwiększenia łącznie posiadanej ilości akcji, poprzez ich nabycie na rynku giełdowym, w kapitale zakładowym 
Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemyslu Drzewnego SA z siedzibą w Szczecinku z liczby akcji 259.371 (stan 
przed zmianą - 25 marca 2012 r.) do liczby akcji 259.786 (stan po zmianie - 26 marca 2012 r.).
Przekroczenie 16% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemyslu 
Drzewnego SA z siedzibą w Szczecinku nastąpiło poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w tej spółce 
poprzez spółkę zależną TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach 
k/Bydgoszczy i tak z 9,02% ogólnej liczby glosów we wskazanej powyżej spółce publicznej (stan przed zmianą - na 
dzień 25 marca 2012 ) do poziomu 9,04% (stan po zmianie - na dzień 26 marca 2012 r.). Zwiększenie liczby 
głosów przez spółkę zależną z 9,02% do 9,04% nastąpiło poprzez zwiększenie ilości posiadanych akcji w kapitale 
zakładowym spółki publicznej, i tak z 146.292 akcji (stan przed zmianą - na dzień 25 marca 2012 r.) do ilości 
146.707 akcji (stan po zmianie - na dzień 26 marca 2012 r.).
Stan ogólnej liczby głosów zgłaszającej zmiany spółki nie uległ zmianie i tak zarówno na dzień 25 marca 2012 r. , 
jak i na dzień 26 marca 2012 r. wynosi 6,97%. Zgłaszający według stanu na zarówno na dzień 25 marca 2012 r., 
jak i na 26 marca 2012 r. posiadał 113.079 akcji Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego z 
siedzibą w Szczecinku.
Zgodnie z treścią art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zgłaszający 
informuje, że wraz ze spółką zależną TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Przyłękach k/Bydgoszczy zamierza w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia dokonywać 
dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów wskazanej powyżej spółki publicznej, a to w celu 
zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w tej spółce."

ZAWIADOMIENIE OD TLH Polska Sp. z o.o.:
" W imieniu TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękachk/Bydgoszczy, 
wypełniając obowiązek wynikający z art. 69 ust.1 pkt.1) i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych informuję, że TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach 
k/Bydgoszczy (86-005 Białe Błota) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000100388 zwiększyła ilość ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod firmą Koszalińskie 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku z 9,02% do 9,04% ogólnej liczby 
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku z 9,02% do 9,04% ogólnej liczby 
głosów.
Zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu art.69 ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w 
dniu 26 marca 2012 r. zawiadamiający powziął wiadomość (data rozliczenia transakcji nabycia akcji), że jego 
zaangażowanie w kapitale zakładowym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzibą w 
Szczecinku zwiększyło się z 9,02% ogółu liczby głosów we wskazanej powyżej spółce publicznej (stan przed 
zmianą - na dzień 25 marca 2012 r.) do poziomu 9,04% (stan po zmianie - na dzień 26 marca 2012 r.).
Zwiększenie ogólnej liczby głosów zawiadamiającego do 9,04% nastąpiło na skutek zwiększenia łącznie 
posiadanej ilości akcji, poprzez ich nabycie na rynku giełdowym, w kapitale zakładowym Koszalińskiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzibą w Szczecinku z liczby akcji 146.292 (stan przed zmianą - 25 
marca 2012 r.) do liczby akcji 146.707 (stan po zmianie - 26 marca 2012 r.).
Zgodnie z treścią art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zgłaszający 
informuje, że zamierza w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia dokonywać dalszego 
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów wskazanej powyżej spółki publicznej, a to w celu zwiększenia 
swojego zaangażowania kapitałowego w tej spółce."

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2012-04-03 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu

2012-04-03 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
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