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raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 29.07.2011 r. zawiadomienia z dnia 25.07.2011 r.
nast puj cej tre ci:
"W imieniu TLH Verwaltungs - u. Beteiligungs Ges. m.b.H z siedzib w Vols (Austria) - A-6176 Vols;
Thurnfelsstrasse 47, wypełniaj c obowi zek wynikaj cy z art. 69 ust.2 pkt.1) lit.a) i ust.4 oraz art. 87 ust. pkt.3 lit.c
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuj , e zawiadamiaj cy wraz ze spółk
zale n TLH Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Przył kach k/Bydgoszczy (86-005 Białe
Błota) wpisan do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000100388
przekroczył 14% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod firm Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu
Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzib w Szczecinku (78-400 Szczecinek; ul. Wary skiego 2).
Zgodnie z tre ci cytowanego powy ej przepisu art. 69 ust.2 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w
dniu 21 lipca 2011 r. zgłaszaj cy powzi ł wiadomo (data rozliczenia transakcji nabycia akcji), e jego
zaanga owanie w kapitale zakładowym Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzib w
Szczecinku wraz ze spółk zale n TLH Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Przył kach
k/Bydgoszczy zwi kszyło si z 13,999% ogółu liczby głosów we wskazanej powy ej spółce publicznej (stan przed
zmian - na dzie 18 lipca 2011 r.) do poziomu 14,001% (stan po zmianie - na dzie 21 lipca 2011 r.).
Przekroczenie 14% ogólnej liczby głosów zawiadamiaj cego wraz ze spółk zale n nast piło na skutek
zwi kszenia ł cznie posiadanej ilo ci akcji, poprzez ich nabycie na rynku giełdowym, w kapitale zakładowym
Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzib w Szczecinku z liczby akcji 226.953 (stan
przed zmian - 18 lipca 2011 r.) do liczby akcji 227.153 (stan po zmianie - 21 lipca 2011 r.).
Przekroczenie 14% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu
Drzewnego SA z siedzib w Szczecinku nast piło poprzez zwi kszenie zaanga owania kapitałowego w tej spółce
poprzez spółk zale n TLH Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Przył kach
k/Bydgoszczy i tak z 7,02% ogólnej liczby głosów we wskazanej powy ej spółce publicznej (stan przed zmian - na
dzie 18 lipca 2011 r.) do poziomu 7,03% (stan po zmianie - na dzie 21 lipca 2011 r.).
Zwi kszenie liczby głosów przez spółk zale n z 7,02% do 7,03% nast piło poprzez zwi kszenie ilo ci
posiadanych akcji w kapitale zakładowym spółki publicznej, i tak z 113.874 akcji (stan przed zmian - na dzie 18
lipca 2011 r.) do ilo ci 114.074 akcji (stan po zmianie - na dzie 21 lipca 2011 r.).
Stan ogólnej liczby głosów zgłaszaj cej zmiany spółki nie uległ zmianie i tak zarówno na dzie 18 lipca 2011 r., jak
i na dzie 21 lipca 2011 r. wynosi 6,97%. Zgłaszaj cy według stanu zarówno na dzie 18 lipca 2011 r., jak i 21
lipca 2011 r. posiadał 113.079 akcji Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzib w
Szczecinku.
Zgodnie z tre ci art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zgłaszaj cy
informuje, e wraz ze spółk zale n TLH Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w
Przył kach k/Bydgoszczy zamierza w okresie 12 miesi cy od dnia niniejszego zawiadomienia dokonywa
dalszego zwi kszania udziału w ogólnej liczbie głosów wskazanej powy ej spółki publicznej, a to w celu
zwi kszania swojego zaanga owania kapitałowego w tej spółce."
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