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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 14 / 2011

Data sporz�dzenia: 2011-04-29

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre��  raportu:

Zarz�d KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane w dniu 31.05.2011 r.:

UCHWAŁA  NR   01 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 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 jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   02 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co nast�puje:  
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. 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 2010 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za 2010 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
7. Podj�cie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.
8. Podj�cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków w 
2010 r.
9. Podj�cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowi�zków w 2010 r.
10. Podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zbycie prawa u�ytkowania wieczystego działek zabudowanych 
w Szczecinku
11. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….
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Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   03 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za 2010 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 2010 r.                          
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   04 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r., obejmuj�ce:

1) bilans sporz�dzony na dzie�  31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 98.331.181,81 
zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 r. wykazuj�cy strat� netto w kwocie  1.655.037,97 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj�ce spadek kapitału własnego o kwot� 1.655.037,97 zł,
4) rachunek przepływu �rodków pieni��nych, wykazuj�cy wzrost stanu �rodków pieni��nych o kwot� 250.990,52 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 jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   05 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 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  01.01.2010 do  31.12.2010 r. w kwocie: 1.655.037,97 zł zostanie pokryta z kapitału 
zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   06 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi  – Prezesowi Zarz�du absolutorium z wykonania 
przez niego obowi�zków w 2010 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 
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Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarz�du Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   07 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: udzielenia Bo�enie Czerwi�skiej-Lasak – członkowi Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania przez 
ni� obowi�zków w 2010 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 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   08 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   09 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ł�czkowskiemu absolutorium z wykonania przez 
niego obowi�zków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….
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Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   10 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   11 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Ja�czakowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   12 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2010 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 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

UCHWAŁA  NR   13 /11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 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:
a) działki o nr 28/14 (cz��ciowo zabudowan� hal� produkcyjn�),
b) 460/1000 udziału w działce 28/6 (droga),
c) 500/1000 udziału w działce 28/15 (droga),
posiadaj�ce KW KO1I/00024510/4 w S�dzie Rejonowym w Szczecinku - poło�one w Szczecinku,     w obr�bie 21, 
wraz ze �rodkami trwałymi oraz wyposa�eniem, za cen� netto nie mniejsz� ni� 825.000,00 (osiemset dwadzie�cia 
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wraz ze �rodkami trwałymi oraz wyposa�eniem, za cen� netto nie mniejsz� ni� 825.000,00 (osiemset dwadzie�cia 
pi�� tysi�cy) złotych. 
2. Do negocjacji z kupuj�cym upowa�nia si� Zarz�d Spółki. 
§ 2
Traci moc uchwała nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dn.15.06.2010 r. w 
sprawie: wyra�enia zgody na zbycie prawa u�ytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.
§ 3
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Ł�czna liczba wa�nych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymuj�cych si�" ……….……………….

Uzasadnienie

Przedmiotowe działki, w tym jedna zabudowana hal� produkcyjn� poło�one s� w Szczecinku, 
przy ul. Harcerskiej, gdzie była prowadzona działalno�� przez ZBM Madrew.  
Ww działki obecnie s� wydzier�awione i s� zb�dne dla Spółki.
Działaj�c na podstawie umocowania uchwały nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 r. 
w spr. wyra�enia zgody na zbycie prawa wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku, Zarz�d Spółki 
dwukrotnie dał ogłoszenia prasowe o przetargu ofertowym na sprzeda� działek nr 28/6 i nr 28/10 (cz��ciowo 
zabudowan� hal� produkcyjn�) oraz szukał nabywcy w bezpo�rednich kontaktach.
W zwi�zku z brakiem ch�tnych oferentów na zakup nieruchomo�ci (działek o numerach 28/6 i 28/10)   - po byłym 
ZBM Madrew przy ul. Harcerskiej – za kwot� nie mniejsz� ni� 2,5 mln zł, a otrzymaniem  oferty (od 
dotychczasowego dzier�awcy) na zakup jedynie cz��ci przedmiotowych nieruchomo�ci, Zarz�d Spółki postanowił 
dokona� podziału działki o numerze 28/10 na mniejsze:
1. 28/14 (cz��ciowo zabudowana hal� produkcyjn�), o powierzchni 1,1290 ha ,
2. 28/15 – droga,
3. 28/16 – działka o powierzchni 1,1081 ha. 

KOSZALI�SKIE PRZEDSI�BIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

78-400 Szczec 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 Podpis

2011-04-29 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarz�du

2011-04-29 Bo�ena Czerwi�ska-Lasak Wiceprezes Zarz�du
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