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Nabycie znacznego pakietu akcji przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
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Tre

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 28.04.2008 r. zawiadomienia nast puj cej tre ci:
"Na podstawie art.69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr
184, poz. 1539 z pó n. zm.), dalej "Ustawa o ofercie", działaj c w imieniu i na rzecz Kronospan Szczecinek Sp. z
o.o. ("Kronospan"), niniejszym informujemy, e Kronospan przekroczyła 20% ogólnej liczby głosów w spółce
Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna ("Spółka").
Zgodnie z art.69 ust.4 Ustawy o Ofercie poni ej podajemy wymagane informacje:
1. Data i rodzaj zdarzenia powoduj cego zmian udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 28 kwietnia 2008 r. Kronospan w ramach transakcji sesyjnej nabyła 352.241 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmian udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Kronospan nie posiadała adnych akcji Spółki przed dat zmiany udziału w kapitale zakładowym.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z
tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału:
Kronospan posiada 352.241 akcji Spółki, które stanowi 21,71% kapitału zakładowego Spółki, reprezentuj cych
352.241 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 21,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Informacja o zamiarze dalszego zwi kszania udziału w ogólnej liczbie glosów:
W najbli szych 12-tu miesi cach Kronospan nie planuje zwi kszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce."
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