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Zarz d KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane w dniu 15 czerwca 2010
r.:
UCHWAŁA NR 01 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki”
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybra na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ……………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 02 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyj cia porz dku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwala , co nast puje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA postanawia przyj porz dek obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w nast puj cym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
3. Przyj cie porz dku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za 2009 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
7. Podj cie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r.
8. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarz du absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w
2009 r.
9. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowi zków w 2009 r.
10. Podj cie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zbycie prawa u ytkowania wieczystego działek zabudowanych
w Szczecinku.
13. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 03 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci Spółki za 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 04 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
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w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r., obejmuj ce:
1) bilans sporz dzony na dzie 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 105.059.319,95
zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2009 r. wykazuj cy strat netto w kwocie 1.203.207,51 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce spadek kapitału własnego o kwot 1.203.207,51 zł
4) rachunek przepływu rodków pieni nych, wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot
458.132,49 zł,
5) informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
obja nienia ( noty obja niaj ce i dodatkowe noty obja niaj ce).
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 05 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co
nast puje:
§ 1.
Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. w kwocie: 1.203.207,51 zł zostanie pokryta z kapitału
zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 06 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarz du absolutorium z wykonania
przez niego obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarz du Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 07 /10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia Bo enie Czerwi skiej-Lasak – członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez
ni obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bo enie Czerwi skiej-Lasak – członkowi Zarz du Spółki absolutorium z
wykonania przez ni obowi zków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 08/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego
obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 09/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ł czkowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Ł czkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowi zków od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
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UCHWAŁA NR 10/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego
obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 11/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Ja czakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Ja czakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 12/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szarpatowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szarpatowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 10 czerwca 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 13/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego
obowi zków w 2009 r.
Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowi zków za okres od 10 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UCHWAŁA NR 14/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działaj c na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w
nast puj cy sposób:
§ 1.
1. dodaje si w art. 19 Statutu Spółki art. 19.3 w brzmieniu:
„19.3. Je eli obowi zuj ce przepisy prawa nakładaj na Spółk obowi zek powołania komitetu audytu i
jednocze nie Rada Nadzorcza składa si z nie wi cej ni pi ciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu
audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”
2. Postanowienia art.21.2.Statutu Spółki w brzmieniu:
„21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej 10% kapitału zakładowego.”
skre la si w cało ci.
Postanowienia art.21.2.Statutu Spółki otrzymuj nast puj ce brzmienie:
„21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego.”
3. Postanowienia art.21.4.Statutu Spółki w brzmieniu:
„21.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarz d nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) je eli pomimo zło enia wniosku, o którym mowa w art. 21.2., Zarz d nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3.”
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Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3.”
skre la si w cało ci.
Postanowienia art.21.4.Statutu Spółki otrzymuj nast puj ce brzmienie:
„21.4 Rada Nadzorcza mo e zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, je eli Zarz d Spółki nie zwoła tego w
odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekro zwołanie tego uzna za wskazane.”
4. dodaje si w art. 21 Statutu Spółki art. 21.5 w brzmieniu:
„21.5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo e zosta zwołane przez akcjonariuszy, je eli reprezentuj co
najmniej połow kapitału zakładowego.”
5. dodaje si w art. 21 Statutu Spółki art. 21.6 w brzmieniu:
„21.6. W przypadkach okre lonych w art. 21.4 i 21.5, po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
Zarz d Spółki jest zobowi zany niezwłocznie dokona jego ogłoszenia.”
6. Postanowienia art.22 Statutu Spółki w brzmieniu:
„22.1. Porz dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarz d Spółki. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego
Zgromadzenia wymagaj opinii Rady Nadzorczej, z wyj tkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwoływanych przez Zarz d na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej 10 % kapitału zakładowego.
22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 10% kapitału zakładowego mog
da
umieszczenia poszczególnych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.”
skre la si w cało ci.
Postanowienia art.22 Statutu Spółki otrzymuj nast puj ce brzmienie:
„22.1. Porz dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołuj cy Zgromadzenie. Sprawy wnoszone przez Zarz d
Spółki pod obrady Walnego Zgromadzenia wymagaj opinii Rady Nadzorczej.
22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego
mog
da umieszczenia poszczególnych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.:
7. Postanowienia art.27.2 Statutu Spółki w brzmieniu:
„27.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Przygotowaniem regulaminu zajmuje si Zarz d Spółki a
opiniuje Rada Nadzorcza.”
skre la si w cało ci.
Postanowienia art.27.2 Statutu Spółki otrzymuj nast puj ce brzmienie:
„27.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym szczegółowo reguluje kwestie dotycz ce
Zgromadzenia. Przygotowaniem regulaminu zajmuje si Zarz d Spółki a opiniuje Rada Nadzorcza.”
8. Postanowienia art.33 Statutu Spółki w brzmieniu:
„33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze S dowym i Gospodarczym”.
33.2. Ogłoszenia Spółki powinny by równie rozpowszechniane w siedzibie Spółki, w miejscach dost pnych dla
wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”
skre la si w cało ci.
Postanowienia art.33 Statutu Spółki otrzymuj nast puj ce brzmienie:
„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze S dowym i Gospodarczym, za wyj tkiem ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, które dokonywane jest na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.kppd.pl
oraz w sposób okre lony dla przekazywania informacji bie cych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.”
§2.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie:
Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki wynika z dostosowania postanowie Statutu do zmian przepisów
Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2009r. Nr 13 poz. 69) oraz w
zwi zku z ustaw z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z 2009 r.).
UCHWAŁA NR 15/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Działaj c na podstawie art.27.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie :
§1
Uchwala si nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenie stanowi cy zał cznik nr 1 do niniejszej
uchwały
§2
Anuluje si Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu okre lonym uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nr 01/04 z dnia 07.05.2004r.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc od 16 czerwca 2010 r.
Uzasadnienie:
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Uzasadnienie:
Nadanie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynika ze zmian przepisów Kodeksu spółek
handlowych.
Zał cznik nr 1
do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15.06.2010 r.
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA KPPD-SZCZECINEK S.A.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. W oparciu o postanowienie art.27.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. (zwane dalej
odpowiednio: Walne Zgromadzenie) uchwala niniejszy regulamin.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy
Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Zarz d Spółki jest obecny na ka dym Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni by obecni na Walnym Zgromadzeniu.
5. W Walnym Zgromadzeniu mog uczestniczy eksperci zaproszeni przez organa Spółki.
6. W Walnym Zgromadzeniu, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy
uczestniczy biegły rewident, który zbadał to sprawozdanie.
7. Za zgod Walnego Zgromadzenia mog by obecni - jako obserwatorzy - inne osoby.
8. Do kontaktów akcjonariuszy ze Spółk w sprawach zwi zanych z organizacj Walnego Zgromadzenia
udost pnia si stron internetow Spółki www.kppd.pl oraz adres poczty elektronicznej wz@kppd.pl.
9. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udost pniony publicznie na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl
oraz w siedzibie Spółki.
10. Je eli w zwi zku z Walnym Zgromadzeniem przewiduje si składanie Spółce czy te Zarz dowi Spółki
jakichkolwiek zawiadomie , zgłosze , da czy o wiadcze drog elektroniczn nale y mie na uwadze, e
Spółka nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki spowodowane brakiem mo liwo ci skorzystania ze rodków
elektronicznego porozumiewania si ze Spółk lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie
elektronicznej, je eli powy sze nast piło z przyczyn niezale nych od Spółki.
11. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie zło enia
dania, zał czaj c do dania wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b d cych osobami
prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzi równie uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
zał czaj c aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego.
12. W przypadku akcjonariuszy wykorzystuj cych elektroniczne rodki komunikacji dokumenty powinny zosta
przesłane w formacie PDF.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
§ 2.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d Spółki, z zastrze eniem przepisów art. 399-401 Kodeksu spółek
handlowych oraz postanowie art. 21 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej jedn dwudziest
kapitału zakładowego lub organu nadzoru powinno si odby w terminie wskazanym w daniu, a je eli
dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody b d jego dochowanie nie jest mo liwe w wietle
przepisów reguluj cych zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbli szym terminie, umo liwiaj cym
rozstrzygni cie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitału
zakładowego mog
da umieszczenia poszczególnych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. danie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia okre lonych spraw w porz dku jego obrad,
zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno by uzasadnione, z wył czeniem sytuacji, gdy danie zwołania
Walnego Zgromadzenia zgłaszane jest przez organ nadzoru.
5. W przypadku zwołania lub dania zwołania Walnego Zgromadzenia przesłanego drog elektroniczn
akcjonariusz przesyła w zał czeniu, w formacie PDF, odpowiednie dokumenty potwierdzaj ce uprawnienie
akcjonariusza (tj. wiadectwo depozytowe, odpis z Krajowego Rejestru S dowego, itp.).
6. Walne Zgromadzenie zwołuje si przez ogłoszenie, które powinno by dokonane co najmniej na 26 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia, z uwzgl dnieniem postanowie art.402.1 i 402.2 Kodeksu spółek
handlowych.
7. Walne Zgromadzenie odbywa si w siedzibie Spółki w terminie okre lonym w ogłoszeniu dokonanym na
stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bie cym przekazanym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
§ 3.
1. W Walnym Zgromadzeniu mog uczestniczy osoby b d ce akcjonariuszami spółki na 16 dni przed dat
Walnego Zgromadzenia, którzy wyst pili do podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych o
wystawienie imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
List uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu
sporz dzonego przez podmiot prowadz cy depozyt papierów warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarz d,
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2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarz d,
zawieraj ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib ), liczb ,
rodzaj akcji oraz liczb przysługuj cych im głosów jest wyło ona w Biurze Zarz du Spółki przez 3 dni powszednie
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz mo e da przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
poczt elektroniczn , podaj c adres, na który lista powinna zosta wysłana.
Je eli akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, konieczne jest
potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedło enie wiadectwa depozytowego.
Przygotowanie Walnego Zgromadzenia
§ 4.
1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia nale y do obowi zków Zarz du Spółki.
2. Do obowi zków Zarz du Spółki zwi zanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, nale wszystkie
czynno ci wynikaj ce z wła ciwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególno ci:
a) ustalenie porz dku obrad, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, z uwzgl dnieniem postanowie art.402.1 i 402.2 Kodeksu
spółek handlowych,
c) sporz dzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
d) zapewnienie protokołowania obrad i podj tych uchwał, w formie wymaganej prawem,
e) na danie akcjonariusza- wydanie stosownych materiałów dotycz cych spraw obj tych porz dkiem obrad,
f) przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem,
g) przygotowanie dokumentacji, która ma by przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
h) przygotowanie wzorca formularzy, z których mo e skorzysta akcjonariusz w celu ustalenia wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika, o których mowa w art. 402.3 Kodeksu spółek handlowych,
i) prowadzenie strony internetowej Spółki.
3. Po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Rad Nadzorcz lub uprawnionych
akcjonariuszy, Zarz d Spółki jest zobowi zany niezwłocznie dokona jego ogłoszenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy ł cznie co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego
mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pi mie lub przy wykorzystaniu rodków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Zgłoszenie winno zosta zło one
Spółce najpó niej w dniu poprzedzaj cym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00.
Sporz dzenie listy obecno ci na Walnym Zgromadzeniu
§ 5.
1. Lista obecno ci sporz dzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarz d Spółki listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz, którego nie ma na li cie obecno ci, a posiada oryginał wystawionego zgodnie z przepisami
prawa imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie na ni wpisany.
3. List obecno ci sporz dzaj osoby wyznaczone w tym celu przez Zarz d Spółki. Przy sporz dzaniu listy
obecno ci nale y:
a) sprawdzi , czy akcjonariusz wymieniony jest na li cie uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b) sprawdzi za wiadczenie o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu, je eli oka e je
akcjonariusz,
c) sprawdzi to samo akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu to samo ci lub aktualnego
odpisu z wła ciwego rejestru, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej powinien to by
wydruk zawiadomienia o udzieleniu takiego pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa,
d) sprawdzi i zał czy do listy obecno ci pełnomocnictwa osób wyst puj cych w imieniu akcjonariuszy,
e) uzyska podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na li cie obecno ci,
f) wyda akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiedni liczb kart do głosowania elektronicznego.
4. Lista obecno ci po jej sporz dzeniu jest podpisywana przez Przewodnicz cego Zgromadzenia i wyło ona
podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecno ci uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszaj ce si w celu
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania
§ 6.
1. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu wymaga
udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób nale yty.
Domniemuje si , e dokument pisemny, potwierdzaj cy prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdze , chyba e jego autentyczno lub
wa no prima facie budzi w tpliwo ci Zarz du Spółki lub Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia
go na pi mie lub w postaci elektronicznej z u yciem poczty elektronicznej, przy czym dokument pełnomocnictwa
winien by przetworzony do postaci cyfrowej (PDF). Pełnomocnictwo sporz dzone w j zyku obcym winno by
zło one ł cznie z jego tłumaczeniem na j zyk polski dokonanym przez tłumacza przysi głego.
3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno by skierowane do Spółki
pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wz@kppd.pl i zawiera wskazanie mocodawcy ( w tym adresu
e-mailowego) oraz pełnomocnika, wydruk dokumentu pełnomocnictwa lub jego tre oraz dokument (w formacie
PDF) umo liwiaj cy potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza (np. odpis z Krajowego Rejestru
S dowego).
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, winno by przesłane w formie elektronicznej najpó niej na dzie przed
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4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, winno by przesłane w formie elektronicznej najpó niej na dzie przed
rozpocz ciem Walnego Zgromadzenia.
5. Ryzyko zwi zane z u yciem elektronicznej formy komunikacji le y po stronie akcjonariusza.
6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecno ci pełnomocnik powinien okaza
dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a tak e dokument
pozwalaj cy na ustalenie to samo ci pełnomocnika.
7. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba e co innego
wynika z tre ci pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik mo e udzieli dalszego pełnomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pełnomocnictwa.
9. Pełnomocnik mo e reprezentowa wi cej ni jednego akcjonariusza i głosowa odmiennie z akcji ka dego
akcjonariusza.
10. Akcjonariusz posiadaj cy akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów warto ciowych mo e
ustanowi oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z rachunków.
11. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje si do wykonywania prawa głosu przez innego
przedstawiciela akcjonariusza.
12. W przypadku, gdy pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarz du, członek Rady Nadzorczej,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zale nej od Spółki maj zastosowanie poni sze
zasady:
a) pełnomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
b) pełnomocnik ma obowi zek ujawni akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo
wyst pienia konfliktu interesów,
c) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wył czone,
d) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
13. W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie
jest mo liwe oddanie głosu za pomoc formularza, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt h).
Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodnicz cego
§ 7.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
2. W razie nieobecno ci tych osób lub odmowy przez nich wykonania tej czynno ci Walne Zgromadzenie otwiera
Prezes Zarz du Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarz d Spółki.
3. Osoba otwieraj ca Walne Zgromadzenie zarz dza niezwłocznie wybór Przewodnicz cego i przewodniczy
zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymuj c si od jakichkolwiek innych rozstrzygni merytorycznych lub
formalnych.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje - w trybie § 17 niniejszego regulaminu - wyboru Przewodnicz cego, spo ród
dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy
jako kandydaci na Przewodnicz cego.
5. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodnicz cym Walnego
Zgromadzenia, je eli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zaistnienia sprzeciwu
odbywa si głosowanie.
Komisja Skrutacyjna
§ 8.
1. Na danie akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego, Walne
Zgromadzenie mo e dokona wyboru dwu lub trzy osobowej Komisji Skrutacyjnej, spo ród kandydatów
zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie mo e podj uchwał o uchyleniu tajno ci głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
§ 9.
W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, do jej obowi zków nale y nadzór nad prawidłowym przebiegiem
ka dego głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowa Przewodnicz cemu Walnego
Zgromadzenia. Komisja Skrutacyjna ma prawo zbada wyniki głosowa , które odbyły si przed jej wyborem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadomi o tym
Przewodnicz cego Zgromadzenia, zgłaszaj c wnioski, co do dalszego post powania.
Stwierdzaj c prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisuj protokół
ka dego głosowania, zawieraj cy wyniki głosowania, sporz dzony przez Komisj .
Tryb prowadzenia obrad
§ 10.
1. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia powinien prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób,
aby zapewni jego sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodnicz cy powinien przeciwdziała w szczególno ci nadu ywaniu uprawnie przez uczestników
Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszo ciowych.
3. Przewodnicz cy nie powinien bez wa nych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji, nie mo e te bez
uzasadnionych przyczyn opó nia podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodnicz cy, nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwa lub zmienia spraw zamieszczonych
w porz dku obrad, z uwzgl dnieniem postanowie § 15 niniejszego regulaminu.
5. Przewodnicz cy kieruje obradami i mo e podejmowa decyzje w ka dej sprawie zwi zanej z obradami, a w
szczególno ci co do:
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szczególno ci co do:
a) zarz dzenia głosowania,
b) udzielania b d odebrania głosu i ustalania kolejno ci zabierania głosu,
c) ograniczania prawa głosu,
d) zarz dzania krótkich przerw w obradach, z zastrze eniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Przewodnicz cy nie mo e zarz dza przerw w obradach albo uwzgl dnia wniosków uczestników
Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wył cznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Uczestnikom Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porz dkowych
Przewodnicz cego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub
uchyleniu decyzji Przewodnicz cego.
8. Przewodnicz cy w ka dym punkcie porz dku obrad powinien udzieli głosu obecnym uprawnionym
akcjonariuszom.
§ 11.
Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w ka dym punkcie porz dku obrad i w ka dej sprawie porz dkowej,
prawo do jednego wyst pienia i do jednej repliki.
Informacje udzielane akcjonariuszowi
§ 12.
1. Przewodnicz cy Zgromadzenia mo e udziela głosu członkom organów oraz zaproszonym ekspertom, w celu
przedstawienia wyja nie .
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarz du oraz biegły rewident Spółki bior cy udział w obradach, w granicach
swoich kompetencji, z zastrze eniem przepisów prawa o ofercie publicznej dotycz cych obowi zków
informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udziela
uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyja nie i informacji dotycz cych Spółki, je eli jest to uzasadnione dla
oceny sprawy obj tej porz dkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Udzielanie przez Zarz d Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno by dokonywane przy
uwzgl dnieniu faktu, e obowi zki informacyjne KPPD-Szczecinek S.A. jako spółka publiczna wykonuje w sposób
wynikaj cy z przepisów prawa o ofercie publicznej, a udzielanie informacji nie mo e by dokonywane w sposób
inny ni wynikaj cy z tych przepisów.
4. Odpowied uznaje si za udzielon , je eli odpowiednie informacje s dost pne na stronie internetowej Spółki
(www.kppd.pl) w miejscu wydzielonym na zadawanie pyta przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Podejmowanie uchwał i głosowanie
§ 13.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach obj tych porz dkiem obrad, po przeprowadzeniu
głosowania jawnego, z zastrze eniem postanowie ust.2 i 3.
2. Tajne głosowanie zarz dza si :
a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o poci gni cie ich do
odpowiedzialno ci,
b) w sprawach osobowych,
c) na danie cho by jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Wnioski o charakterze porz dkowym mog by uchwalone, mimo e nie były umieszczone w porz dku obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj zwykł wi kszo ci głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub
Statut Spółki nie stanowi inaczej.
5. Ka dy uprawniony do uczestnictwa mo e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał
dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad. Zgłoszenie projektu powinno nast pi najpó niej do
zamkni cia dyskusji nad poszczególnym porz dkiem obrad.
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu mo e odbywa si za pomoc elektronicznego urz dzenia do liczenia
głosów.
7. W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie
jest mo liwe oddanie głosu za pomoc formularza, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt h).
§ 14.
1. Głosowania nad sprawami porz dkowymi, mog dotyczy tylko spraw zwi zanych z prowadzeniem obrad
Zgromadzenia.
2. Nie poddaje si pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mog wpływa na wykonywanie przez akcjonariuszy
ich praw.
§ 15.
1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad, mo e zapa wył cznie w
przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien by
szczegółowo umotywowany przez wnioskodawc .
2. Walne Zgromadzenie nie mo e podj uchwały o zdj ciu z porz dku obrad b d zaniechaniu rozpatrywania
sprawy, która została umieszczona w porz dku obrad na wniosek akcjonariuszy, zło ony zgodnie z wymogami
wynikaj cymi z obowi zuj cych przepisów oraz postanowie Statutu Spółki.
§ 16.
1. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwa nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny
i przejrzysty sposób.
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i przejrzysty sposób.
2. Ka dy uprawniony do głosowania, który nie zgadza si z meritum rozstrzygni cia stanowi cym przedmiot
uchwały, ma mo liwo jej zaskar enia, w trybie art.422 Kodeksu spółek handlowych.
3. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia powinien zapewni zgłaszaj cym sprzeciw wobec uchwały, mo liwo
zwi złego uzasadnienia sprzeciwu.
Tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania
§ 17.
1. Z zastrze eniem postanowie § 18 regulaminu, wybory Przewodnicz cego Zgromadzenia oraz inne wybory,
odbywaj si przez głosowanie na ka dego kandydata z osobna, w kolejno ci alfabetycznej. Na wniosek
Przewodnicz cego Zgromadzenia lub akcjonariusza i przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z
uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodnicz cy Zgromadzenia mo e zarz dzi głosowanie
na wszystkich kandydatów ł cznie.
2. List kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, sporz dza Przewodnicz cy Zgromadzenia, a w
przypadku wyboru Przewodnicz cego, osoba prowadz ca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uwa a si tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali najwi ksz liczb głosów.
4. Je li kandydaci otrzymaj t sam liczb głosów, Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi dodatkowe
głosowanie celem wyłonienia wybranego.
5. Przewodnicz cy Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które nast pnie podlegaj ujawnieniu w protokole
Walnego Zgromadzenia.
6. Zasady okre lone w ust.1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje si odpowiednio przy odwołaniach.
7. Zasady okre lone w ust.1-5 niniejszego paragrafu, stosuje si odpowiednio przy wyborze Przewodnicz cego
Zgromadzenia.
Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odr bnymi grupami
§ 18.
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentuj cych co najmniej jedn pi t kapitału zakładowego, wybór Rady
Nadzorczej powinien by dokonany przez najbli sze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnej grupie lub grupach, powinien by zgłoszony
Zarz dowi Spółki na pi mie, w terminie umo liwiaj cym umieszczenie go w porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentuj ce na Walnym Zgromadzeniu t cz
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
reprezentowanych akcji przez liczb członków Rady Nadzorczej, mog utworzy oddzieln grup , celem wyboru
jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie bior jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady
Nadzorczej.
4. Grupy mog si ł czy w jedn grup , w celu dokonania wspólnego wyboru.
§ 19.
Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
odr bnymi grupami, Przewodnicz cy Zgromadzenia w oparciu o list obecno ci, informuje Walne Zgromadzenie
o stanie obecno ci, liczbie akcji, którymi dysponuj obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do
utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 20.
1. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia, kieruje procedur wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, okre laj c kolejno i zarz dzaj c głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła wi kszo głosów oddanych w
grupie.
3. Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia mo e zarz dzi , aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego
przez utworzon grup akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodz cy w skład grupy, opu cili
sal obrad.
§ 21.
Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiedni grup akcjonariuszy, która została utworzona
zgodnie z postanowieniem § 18 ust.3 niniejszego regulaminu, obsadza si w drodze głosowania, w którym
uczestnicz wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej,
wybieranych w drodze głosowania grupami.
§ 22.
Je eli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 18 ust.1 niniejszego regulaminu, nie dojdzie do utworzenia
co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje si wyborów członków Rady
Nadzorczej.
§ 23.
Z chwil dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §§ 18-21
niniejszego regulaminu, wygasaj przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej.
Postanowienia ko cowe
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§ 24.
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porz dku obrad, Przewodnicz cy ogłasza zamkni cie obrad.
§ 25.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy ogólne.
2. Wszelkie sprawy dotycz ce obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygaj uczestnicy
Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.
§ 26.
Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 16 czerwca 2010 r.
UCHWAŁA NR 16/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyra enia zgody na zbycie prawa u ytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.
Działaj c na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki:
§1
1. Walne Zgromadzenie wyra a zgod na zbycie prawa u ytkowania wieczystego działek:
a) o numerze 28/6,
b) o numerze 28/10 cz ciowo zabudowana hal produkcyjn ,
posiadaj ce KW KO1I/00024510/4 w S dzie Rejonowym w Szczecinku, o ł cznej powierzchni 2,7336 hapoło one w Szczecinku, w obr bie 21.
2. Do negocjacji z kupuj cym upowa nia si Zarz d Spółki, jednak za kwot nie mniejsz ni 2.500.000, 00 ( dwa
miliony pi set tysi cy) złotych.
§2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie:
Przedmiotowe działki, w tym jedna zabudowana hal produkcyjn poło one s w Szczecinku, przy ul. Harcerskiej,
na których zlokalizowany jest ZBM Madrew.
Ww działki obecnie s wydzier awione i s zb dne dla Spółki.

KOSZALI SKIE PRZEDSI BIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD

Drzewny (drz)
(skróc ona nazwa emitenta)

78-400

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Szc zec inek

(kod pocztowy)

(miejscowo

)

Wary skiego

2
(ulica)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783
(telefon)

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl
(e-mail)

(www)

6730006231

330348087
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓŁK
Data

Imi i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2010-05-20

Marek Szumowicz-Włodarc zyk

Prezes Zarz du

2010-05-20

Bo ena Czerwi ska-Lasak

Wiceprezes Zarz du

Podpis
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