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Zwołanie i porz dek obrad ZWZ w dn.03.06.2008r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d Spółki Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna działaj c na podstawie
art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.21.1 Statutu Spółki postanawia zwoła Zwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzie 03 czerwca 2008 r. o godz.12:00 w Szczecinku przy ul. 1 Maja 20 z nast puj cym
porz dkiem obrad:
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. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za 2007 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
8. Podj cie uchwał w sprawie:
a/ podziału zysku netto za 2007 r.,
b/ udzielenia członkom Zarz du absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w 2007r.,
c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w 2007r.,
9. Podj cie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarz d Spółki informuje, e do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni b d akcjonariusze, którzy zło w
Spółce wiadectwa depozytowe potwierdzaj ce własno akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzaj ce liczb
zdeponowanych akcji oraz, e akcje te zostan zablokowane do czasu zako czenia Walnego Zgromadzenia.
wiadectwa depozytowe, o których mowa wy ej nale y zło y w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w
terminie do dnia 27 maja 2008 r. do godz. 16:00.
Akcjonariusze mog uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi by udzielone w formie pisemnej pod
rygorem niewa no ci. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okaza odpisy z wła ciwych rejestrów s dowych,
wymieniaj ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓŁK
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