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Raport bie��cy nr 26 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-05-20

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na walne zgromadzenie w dn. 03.06.2008 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 3 czerwca 2008 
r.:

UCHWAŁA NR 01/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 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 02/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Działaj�c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybra� Komisj� Skrutacyjn� i Uchwał w poni�szym 
składzie:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA  NR 03/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za 2007 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 2007 r.                          
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA  NR 04/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r., obejmuj�ce:
1) bilans sporz�dzony na dzie�  31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 118.222.877,91 
zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2007 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 15.295.077,96 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym,
4) rachunek przepływu �rodków pieni��nych, wykazuj�cy wzrost stanu �rodków pieni��nych na sum� 19.225,10 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 05/08
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UCHWAŁA NR 05/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie:  podziału zysku netto za rok obrotowy od  01.01.2007 do  31.12.2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co 
nast�puje:
§ 1.
Zysk  netto za rok obrotowy od  01.01.2007 do  31.12.2007 r. w kwocie: 15.295.077,96 zł 
przeznacza si�:
1. na wypłat� dywidendy w kwocie 2.514.720 zł, tj. 1,55 zł brutto na 1 akcj�,
2. pozostał� kwot� na zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 12.780.357,96 zł 
§ 2.
1. Dzie� prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala si� na 20 czerwca 2008r..
2. Dzie� wypłaty dywidendy ustala si� na 10 lipca 2008r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 06/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarz�du absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarz�du Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 07/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania 
przez niego obowi�zków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 08/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ł�czkowskiemu absolutorium z wykonania przez 
niego obowi�zków w 2007 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 za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 09/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi T�borkowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi T�borkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 10/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi My� li�skiemu absolutorium z wykonania przez 
niego obowi�zków w 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi My� li�skiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.
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Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 11/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Fischer absolutorium z wykonania przez ni� 
obowi�zków w 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Fischer – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
ni� obowi�zków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 12/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mani absolutorium z wykonania przez niego 
obowi�zków w 2007 r.
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mani – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez niego obowi�zków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 13/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie:  powołania członka Rady Nadzorczej ....................................................................

Działaj�c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki  Walne 
Zgromadzenie  postanawia, co nast�puje:
§ 1.
Powołuje si� ……………...............……………… w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej. 
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UCHWAŁA NR 14/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Działaj�c na podstawie art.17.10 Statutu Spółki  Walne Zgromadzenie  postanawia, co nast�puje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie  zatwierdza  „Regulamin Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek SA” w brzmieniu okre� lonym w 
zał�czniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

UZASADNIENIE
Do projektu uchwały nr 14/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z dn. 03 czerwca 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej:
Rada Nadzorcza KPPD-Szczecinek SA dostosowała Regulamin Rady Nadzorczej do zmian w Statucie Spółki 
dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 05.06.2007 r. oraz w zwi�zku z wprowadzeniem z dn. 
01.01.2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zał�cznik nr 1 do uchwały nr 14/08 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 03 czerwca 2008 r. 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
spółki pod firm�: ”Koszali�skie Przedsi�biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”

Definicje
Je�eli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
# „Spółce” - to nale�y przez to rozumie� spółk� działaj�c� pod firm�: „Koszali�skie Przedsi�biorstwo Przemysłu 
Drzewnego Spółka Akcyjna” z siedzib� w Szczecinku, mieszcz�c� si� pod adresem: 78-400 Szczecinek ul. 3 Maja 
2, wpisan� do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego w S�dzie Rejonowym w Koszalinie IX 
Wydział Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000059703; 
# „Radzie Nadzorczej” lub „Radzie” - to nale�y przez to rozumie� Rad� Nadzorcz� spółki działaj�cej pod firm�: 
„Koszali�skie Przedsi�biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” 
# „Walnym Zgromadzeniu” - to nale�y przez to rozumie� Walne Zgromadzenie spółki działaj�cej pod firm�: 
„Koszali�skie Przedsi�biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” 
# „Statucie” - to nale�y przez to rozumie� Statut spółki działaj�cej pod firm�„Koszali�skie Przedsi�biorstwo 
Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” 
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Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno�ci. 
2. Rada nie ma prawa do wydawania Zarz�dowi wi���cych polece� dotycz�cych prowadzenia spraw Spółki.
§ 2
1. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak te� prawa i obowi�zki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej 
członków okre� laj� przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak te� Statut Spółki. 
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich członków do 
samodzielnego pełnienia okre� lonych czynno�ci nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełni� swoje obowi�zki osobi�cie.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mie� na wzgl�dzie interes Spółki.
§ 3
Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszaj� postanowie� przepisów, Statutu oraz zasad ładu 
korporacyjnego wskazanych powy�ej w §2. 
§4
Rad� Nadzorcz� wybiera Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 
§ 5
Rada Nadzorcza składa si� od pi�ciu do dziewi�ciu członków. 
§ 6
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicz�cego oraz 
Sekretarza. 
2. Rada Nadzorcza mo�e odwoła� z pełnionych funkcji członków wymienionych w ust.1.
§ 7
Członkowie Rady Nadzorczej s� zobowi�zani do informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów 
lub mo�liwo�ci jego powstania i wstrzymania si� od głosu w sprawie, w której konflikt taki wyst�puje. 
§ 8
Członkowie Rady Nadzorczej doło�� stara�, aby przestrzega� zasad ładu korporacyjnego.

Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedze� Rady Nadzorczej
§ 9
Rada Nadzorcza Spółki zbiera si� na posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał. 
§ 10
Posiedzenia Rady odbywaj� si� w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodnicz�cego. 
§ 11
Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodnicz�cego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co 
najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarz�du. Posiedzenie powinno by� zwołane w ci�gu 
dwóch tygodni od dnia dor�czenia wniosku, na dzie� przypadaj�cy nie pó�niej ni� przed upływem 2 (dwóch) 
tygodni od dnia dor�czenia. 
W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca mo�e je zwoła� samodzielnie, 
podaj�c dat�, miejsce i proponowany porz�dek obrad.
§ 12
1. Je�eli nie powołano Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej nast�pnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie 
Rady Nadzorczej nast�pnej kadencji zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i przewodniczy obradom 
do chwili wyboru nowego Przewodnicz�cego. 
2.  Je�eli najstarszy wiekiem członek Rady nie zwoła posiedzenia Rady w trybie przewidzianym w ust. 1 w 
przeci�gu jednego miesi�ca od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady mo�e by� zwołane 
przez, co najmniej trzech członków nowej Rady b�d�  Prezesa Zarz�du Spółki, w trybie okre� lonym w art.16.3 
Statutu Spółki. 
§ 13
1. Zawiadomienia zawieraj�ce porz�dek obrad oraz wskazuj�ce czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady 
Nadzorczej winny zosta� wysłane, co najmniej na dziesi�� dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia Rady 
Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
2. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mog� by� zwołane tak�e telefonicznie, przy pomocy 
telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady 
zobowi�zani s� potwierdzi� fakt otrzymania zawiadomienia za po�rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, 
najpó�niej w nast�pnym dniu po ich otrzymaniu. 
3. Obsług� odbywania posiedze� Rady Nadzorczej powierza si� Sekretarzowi Rady Nadzorczej, który mo�e w tym 
zakresie korzysta� równie� z pomocy obsługi prawnej Spółki. 

Rozdział 3. Porz�dek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 14
1. Porz�dek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub inna osoba, wzgl�dnie 
Zarz�d, je�eli s� uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. 
2. Ka�dy członek Rady ma prawo zgłosi� wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porz�dku obrad. 
Wniosek ten powinien by� przekazany w formie pisemnej Przewodnicz�cemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z 
materiałami dotycz�cymi zgłaszanych spraw. Wniosek taki powinien by� zgłoszony, co najmniej 14 dni przed 
terminem posiedzenia Rady. 
3. Porz�dek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodnicz�cego na pocz�tku obrad ka�dego posiedzenia 
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3. Porz�dek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodnicz�cego na pocz�tku obrad ka�dego posiedzenia 
Rady. 
4. W sprawach nie obj�tych porz�dkiem obrad Rada Nadzorcza mo�e podj�� uchwały jedynie w sytuacji, gdy na 
posiedzeniu obecni s� wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy obecni wyra�� zgod� na podj�cie uchwały. 
§ 15
Przewodnicz�cym posiedzenia jest Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecno�ci 
Wiceprzewodnicz�cy Rady. W przypadku nieobecno�ci zarówno Przewodnicz�cego jak i Wiceprzewodnicz�cego 
b�d� uchylania si� przez nich od wykonywania swoich obowi�zków, posiedzenie mo�e otworzy� ka�dy z członków 
Rady zarz�dzaj�c wybór przewodnicz�cego posiedzenia. 
§ 16
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej s� protokołowane. 
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporz�dza Sekretarz Rady, protokolant, lub inna osoba zaproponowana
przez Przewodnicz�cego i zaakceptowana przez Rad�. 
3. Protokół powinien stwierdza� wa�no�� zwołania posiedzenia Rady, uwzgl�dnia� przebieg posiedzenia, tre�� 
podj�tych uchwał, wynik głosowania, a tak�e wymienia� osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki 
odbywało si� posiedzenie. 
4. W celu ułatwienia pracy osoby sporz�dzaj�cej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mog� by� utrwalone na 
no�niku elektronicznym  - za zgod� wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
§ 17
Wszelkie w�tpliwo�ci członków Rady, co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych 
spraw na porz�dku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga przewodnicz�cy posiedzenia Rady. 
§ 18
1. Poszczególne sprawy umieszczone w porz�dku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane s� przez 
członków Rady zgłaszaj�cych wniosek o umieszczenie danej sprawy na porz�dku obrad posiedzenia Rady, 
Przewodnicz�cego Rady lub osob� przez niego wskazan�. 
2. Czas trwania obrad, ilo�� i długo�� przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie 
proceduralne ustala Przewodnicz�cy obrad.
§ 19
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyj�tkiem spraw dotycz�cych bezpo�rednio Zarz�du Spółki lub jego członków, 
w szczególno�ci: odwołania, odpowiedzialno�ci oraz ustalania wynagrodze� s� dost�pne i jawne dla członków 
Zarz�du.
2. Zarz�d Spółki, poszczególni członkowie Zarz�du oraz inne osoby uczestnicz� w posiedzeniach Rady Nadzorczej 
na zaproszenie Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej z wył�czeniem posiedze�, 
na których omawiane s� sprawy dotycz�ce ich osobi�cie. 
§ 20
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarz�d zdaje relacj� z wszelkich istotnych spraw dotycz�cych działalno�ci Spółki. 
W sprawach nie cierpi�cych zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani s� przez Zarz�d w trybie obiegowym. 
§ 21
1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuj� wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z 
posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Rad� najpó�niej na nast�pnym posiedzeniu Rady, jednak 
uchwały s� wa�ne z chwil� ich podj�cia. 
2. Wszyscy członkowie Rady s� zwi�zani podj�tymi uchwałami. 
3. Członkowie Rady mog� zgłasza� uwagi do protokołu nie pó�niej jednak ni� na nast�pnym posiedzeniu Rady 
przed przyj�ciem protokołu. Uwagi, co do tre�ci protokołu powinny by� zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej 
oraz doł�czone do tre�ci protokołu. O uwzgl�dnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w 
drodze głosowania. 
§ 22
Protokoły z posiedze� Rady Nadzorczej przechowywane s� w siedzibie Spółki.
Ka�dy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyj�tego przez Rad� protokołu.

Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej
§ 23
Do wa�no�ci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co 
najmniej na dziesi�� dni przed wyznaczon� dat� posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje si� odpowiednio 
z zastrze�eniem § 27 
§ 24
1. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej s� jawne. 
2. Głosowanie tajne zarz�dza si� w sprawach personalnych. 
3. Głosowanie tajne mo�na zarz�dzi� równie� na wniosek zgłoszony przez co najmniej jednego członka Rady. 
4. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynno�ciach członków Zarz�du, a tak�e uchwały o wynagrodzeniu 
członków Zarz�du podejmowane s� w głosowaniu tajnym. 
5. Głosowanie przeprowadza si� według wniosków najdalej id�cych. W pierwszej kolejno�ci głosuje si� wnioski - 
sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w nast�pnej kolejno�ci wnioski w sprawach merytorycznych. 
6. Osoba zgłaszaj�ca wniosek zobowi�zana jest przedstawi� projekt uchwały. 
7. W głosowaniu oblicza si� głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymuj�ce si�”. 
8. Ka�demu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odr�bnego” 
§ 25
Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, je�eli na posiedzeniu jest obecna co 
najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 
§ 26
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§ 26
Rada Nadzorcza mo�e powzi�� uchwały tak�e bez formalnego zwołania posiedzenia, je�eli obecni s� wszyscy jej 
członkowie, którzy wyra�� zgod� na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porz�dku 
obrad.
§ 27
Uchwały Rady Nadzorczej mog� by� powzi�te tak�e bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, i� wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej, znaj�c tre�� projektu uchwały, wyra�� na pi�mie zgod� na postanowienie, które ma 
by� powzi�te i na taki tryb głosowania. 
§ 28
1. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał, oddaj�c swój głos na pi�mie za 
po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
2. Nie dotyczy to głosowa� w sprawach wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu. 
§ 29
Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Rad� Nadzorcz� mo�e si� ponadto odbywa� w 
ten sposób, i� członkowie Rady Nadzorczej uczestnicz� w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu 
�rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��, przy czym wszyscy bior�cy udział w posiedzeniu 
członkowie Rady Nadzorczej musz� by� poinformowani o tre�ci projektów uchwał. 
§ 30
Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w §28 i §29 nie dotyczy spraw osobowych. 
§ 31
Uchwały Rady Nadzorczej zawieraj�ce w swej tre�ci zalecenia dla Zarz�du Spółki mog� okre� la� termin realizacji 
zalecanych czynno�ci, z zastrze�eniem postanowie� § 1 ust.2.

Rozdział 6. Uprawnienia i obowi�zki Rady Nadzorczej
§ 32
Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz w postanowieniach 
Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnie� i obowi�zków Rady Nadzorczej nale�y: 
1. ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 
oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2. ocena wniosków Zarz�du co do podziału zysków albo pokrycia strat; 
3. badanie co roku i zatwierdzenie bud�etu Spółki oraz ��danie od Zarz�du szczegółowych sprawozda� z 
wykonania tego bud�etu,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynno�ci, o których 
mowa w pkt. 1,2 i 3; 
5. ustalanie zgodnie z art. 10.3 Statutu liczebno�ci Zarz�du Spółki, 
6. zawieranie umów z członkami Zarz�du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. powoływanie Prezesa Zarz�du i na jego wniosek pozostałych członków Zarz�du,
8. zawieszanie, z wa�nych powodów, w czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich członków Zarz�du,  
9. odwoływanie poszczególnych członków Zarz�du lub całego Zarz�du; 
10. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego wykonywania 
czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� sprawowa� 
swoich czynno�ci, 
11. wyra�enie zgody na transakcje obejmuj�ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaci�gni�cie 
po�yczki pieni��nej, je�eli warto�� danej transakcji przewy�szy 15% (pi�tna�cie) warto�ci aktywów netto Spółki 
według bilansu z ostatniego roku obrotowego;
12. wyra�enie zgody na nabycie, zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo�ci, 
których warto�� nie przekracza 5% ( pi��  ) warto�ci aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku 
obrotowego,
13. zatwierdzanie regulaminu Zarz�du uchwalonego przez Zarz�d Spółki,
14. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
15. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu, 
16. rozpatrywanie i opiniowanie spraw maj�cych by� przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
§ 33
1. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwał�, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji 
Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, a Zarz�d Spółki 
umieszcza tre�� tej oceny na stronie internetowej Spółki.
2. Rada Nadzorcza corocznie dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocen� swojej pracy 
w rocznym sprawozdaniu ze swojej działalno�ci.
§ 34 
1. Do obowi�zku Rady Nadzorczej nale�y zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarz�d 
Spółki nie dokonał tego w terminie wskazanym w art.21.1 Statutu Spółki tzn. najpó�niej do ko�ca szóstego 
miesi�ca po upływie roku obrotowego. 
2. Do obowi�zku Rady Nadzorczej nale�y zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy 
Zarz�d Spółki mimo wniosku Rady Nadzorczej lub wniosku akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 10% 
(dziesi��) kapitału zakładowego nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ci�gu dwóch tygodni od 
daty zło�enia takich wniosków. 
§ 35
1. Rada mo�e wyra�a� opini� we wszystkich sprawach Spółki oraz wyst�powa� do Zarz�du z wnioskami i 
inicjatywami.
2. Zarz�d winien powiadomi� Rad� o zaj�tym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie pó�niej ni� 

Komisja Nadzoru Finansowego

6



RB 26 2008KPPD
2. Zarz�d winien powiadomi� Rad� o zaj�tym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie pó�niej ni� 
21 dni od ich otrzymania.
3. Rada Nadzorcza mo�e uzgodni� z Zarz�dem Spółki szczegółowe zasady współpracy pomi�dzy tymi organami 
Spółki.

Rozdział 7. Inwestycje w akcje Spółki
§ 36
1. Członek Rady Nadzorczej ma prawo posiada� akcje Spółki oraz akcje i udziały spółek wobec niej dominuj�cych 
i zale�nych. 
2. Z chwil� powołania członek Rady Nadzorczej zobowi�zany jest do zło�enia na r�ce Zarz�du Spółki informacji o 
posiadanych przez niego akcjach Spółki oraz akcjach i udziałach spółek wobec niej dominuj�cych i zale�nych. 
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomi� na pi�mie Zarz�d Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji 
Spółki oraz spółek wobec niej dominuj�cych i zale�nych, jak równie� o transakcjach z takimi spółkami, z 
wył�czeniem transakcji handlowych  w ogólnie dost�pnych punktach sprzeda�y tych spółek na zasadach 
rynkowych. 
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przekaza� Zarz�dowi Spółki informacj� na temat swoich powi�za� z 
akcjonariuszem dysponuj�cym akcjami reprezentuj�cymi nie mniej ni� 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.

Rozdział 8.Postanowienia ko�cowe
§ 37
1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowa� z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji, je�eli 
mogłoby to uniemo�liwi� działanie Rady, a w szczególno�ci je� li mogłoby to uniemo�liwi� terminowe podj�cie 
istotnej uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni by� obecni na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mog� by� odwołani przed upływem kadencji na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grup� akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składaj� 
Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na ka�dym posiedzeniu. 
5. Je�eli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarz�d zobowi�zany jest do 
umieszczenia w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawy uzupełnienia składu 
Rady Nadzorczej. 
6. Ust�puj�cy członkowie Rady Nadzorczej mog� by� wybierani ponownie w skład Rady nast�pnej kadencji. 
7. Koszty działalno�ci Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 
8. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymuj� wynagrodzenie, którego wysoko�� okre� la 
Walne Zgromadzenie. Ł�czna wysoko�� wynagrodze� wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w 
raporcie rocznym Spółki. 
9. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej mo�e nast�pi� w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 
10. Regulamin niniejszy jest publicznie dost�pny na stronie internetowej Spółki.
§ 38
Regulamin Rady Nadzorczej obowi�zuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

KOSZALI�SKIE PRZEDSI	BIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

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

78-400 Szczec inek

(kod pocztowy) (miejscowo��)

3 Maja 2

(ulica) (numer)

094 3742711 094 3743548

(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

2008-05-20 Longin Graczkowski Prezes Zarz�du
2008-05-20 Zenon Wnuk Członek Zarz�du

Komisja Nadzoru Finansowego

7


