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Wniosek o zwołanie NWZA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Tre

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 01.07.2008 r. od akcjonariusza posiadaj cego
21,71% kapitału zakładowego Spółki, Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku - na podstawie art.400 Kodeksu
Spółek Handlowych - o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD SA oraz o umieszczenie w
porz dku obrad punktu dotycz cego omówienia przez Zarz d obecnej sytuacji KPPD i przedstawienia planu
działa na najbli szy okres, a tak e na podstawie art.385 §3 KSH umieszczenia w porz dku obrad wyboru Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Wniosek okre la proponowan dat NWZA na dzie 27 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00.
We wniosku proponowany jest nast puj cy porz dek 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 przez Zarz d informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działa oraz
ewentualne podj cie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie.
6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Zamkni cie obrad Zgromadzenia.
Zarz d KPPD-Szczecinek SA zobowi zuje si do zwołania NWZA zgodnie z zasadami okre lonymi w KSH, przy
czym informacje o zwołaniu NWZA, porz dku jego obrad oraz tre projektów uchwał zostan przesłane w
odr bnych komunikatach bie cych.
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