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Zawiadomienie Drembo Sp. z o.o. o zbyciu pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji
Tre

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 27.03.2008 r. zawiadomienia nast puj cej tre ci:
"Zgodnie z art.69 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Drembo Sp. z o.o.,
działaj c w imieniu grupy kapitałowej (w skład której wchodz Drembo Sp. z o.o. jako spółka dominuj ca i Tarko
Sp. z o.o. jako spółka zale na), informuje, e w wyniku transakcji zbycia przez Drembo Sp. z o.o. akcji
KPPD-Szczecinek SA (KPPD), rozliczonych w dniu 26 marca 2008 r., grupa zmniejszyła dotychczas posiadany
udział o ponad 1% ogólnej liczby głosów w KPPD.
Wszystkie transakcje zostały dokonane poza rynkiem notowa , jako realizacja przedwst pnych umów sprzeda y
zawartych w 2003 roku.
Przed zmian grupa posiadała ł cznie 569 226 szt. akcji KPPD, stanowi cych 35,08% kapitału zakładowego
KPPD. Akcje te uprawniały do 569 226 głosów na walnym zgromadzeniu KPPD i stanowiły 35,08% udział w
ogólnej liczbie na walnym zgromadzeniu KPPD. Przedmiotem transakcji było 20 453 szt. akcji, tzn. 1,26% k.z.
KPPD.
Obecnie grupa posiada ł cznie 548 773 sztuk akcji KPPD, co stanowi 33,82% kapitału zakładowego KPPD. Akcje
te uprawniaj do 548 773 głosów na walnym zgromadzeniu KPPD, co odpowiada 33,82% udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KPPD."
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