
RB 42 2008KPPD

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 42 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-07-16

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Wniesienie przez Kronospan powództwa o uchylenie i stwierdzenie niewa�no�ci uchwał WZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre��  raportu:

Zarz�d KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 16 lipca 2008 r. pozwu Kronospan Szczecinek Sp. z 
o.o. o stwierdzenie niewa�no�ci uchwał nr 15/08 (wybór członka Rady Nadzorczej) i 16/08 (wybór członka Rady 
Nadzorczej) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA, wzgl�dnie o uchylenie tych uchwał oraz o 
uchylenie uchwał nr 03/08 (zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za 2007 r.) i 06/08 (podział 
zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
KPPD-Szczecinek SA wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w cz��ci dotycz�cej uchylenia uchwały nr 
06/08.
W tym samym pakiecie korespondencji Spółka otrzymała równie� postanowienie s�du nast�puj�cej tre�ci:
S�d Okr�gowy w Koszalinie VI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2008 r. w Koszalinie na 
posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. w Szczecinku przeciwko 
Koszali�skiemu Przedsi�biorstwu Przemysłu Drzewnego SA w Szczecinku
o stwierdzenie niewa�no�ci uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia ukcjonariuszy
o uchylenie uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
o zabezpieczenie
postanawia zabezpieczy� roszczenie powoda Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. w Szczecinku o uchylenie uchwały 
nr 06/08 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy poprzez zobowi�zanie pozwanego Koszali�skiego 
Przedsi�biorstwa Przemysłu Drzewnego SA w Szczecinku do wstrzymania wypłaty dywidendy przyznanej 
akcjonariuszom uchwał� nr 06/08.
Uzasadnienie:
"Powód wyst�pił z pozwem przeciwko pozwanemu o stwierdzenie niewa�no�ci uchwał nr 15/08 i 16/08 oraz o 
uchylenie uchwał nr 03/08 i 06/08 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Jednocze�nie zło�ył wniosek o zabezpieczenie powództwa w cz��ci dotycz�cej uchylenia uchwały nr 06/08 
przedmiotem, której był podział zysku netto za rok obrotowy 2007 poprzez zobowi�zanie pozwanego do 
wstrzymania wypłaty przyznanej akcjonariuszom dywidendy.
W uzasadnieniu wniosku wskazał, �e pogarszaj�ca si� koniunktura na rynku przemysłu drzewnego ma znacz�cy 
wpływ na sytuacj� finansow� pozwanego co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu zarz�du z działalno�ci 
spółki za 2007 r.
Za�  wypłata dywidendy z zysku netto za 2006 r. dokonana w 2007 r. była jednym z czynników, który miał wpływ na 
przekroczenie zdolno�ci do generowania �rodków pieni��nych i była jedn� z zasadniczych przyczyn wzrostu 
zadłu�enia w kredytach i po�yczkach oraz zwi�kszeniu zobowi�za� leasingowych. Z tego wzgl�du, skoro wypłata 
dywidendy w 2007 r., który był rokiem bardzo dobrej koniunktury dla przemysłu drzewnego spowodowała 
zwi�kszenie zadłu�enia spółki to tym wi�ksze trudno�ci finansowe mie� b�dzie spółka w przypadku wypłaty w 
2008 r., w którym nast�piło załamanie rynku przemysłu drzewnego.
W zwi�zku z powy�szym powód głosował przeciwko uchwale stoj�c na stanowisku, �e cały zysk winien pozosta� w 
spółce.
Rozpoznaj�c wniosek S�d Okr�gowy zwa�ył co nast�puje:
Warunki dopuszczalno�ci udzielenia zabezpieczenia oraz przesłanki zabezpieczenia okre� laj� przepisy art. 730 
kpc i art. 730.1 kpc. Zabezpieczenie dopuszczalne jest w ka�dej sprawie cywilnej podlegaj�cej rozpoznaniu przez 
s�d powszechny lub polubowny.
Aby wniosek o udzielenie zabezpieczenia mógł by� uwzgl�dniony zachodzi� musz� kumulatywnie dwie przesłanki: 
roszczenie musi by� uprawdopodobnione oraz wnioskodawca musi posiada� interes prawny w uzyskaniu 
zabezpieczenia. Roszczenie jest uprawdopodobnione, je�eli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, �e
ono istnieje i jest wymagalne. Uprawdopodobnienie roszczenia wi��e si� z konieczno�ci� uprawdopodobnienia 
faktów z tre�ci, których uprawniony roszczenie wywodzi.
Wedle oceny s�du, ta przesłanka a mianowicie uprawdopodobnienie roszczenia została przez powoda spełniona. 
Powód przedło�ył sprawozdanie zarz�du pozwanego z działalno�ci za lata 2006 i 2007 r. z tre�ci, których wynika, �e
wynik finansowy spółki za 2007 r. był wy�szy w porównaniu z rokiem 2006 r. Z przedło�onego sprawozdania za 
2007 r. wynika te�, �e wypłata w 2007 r. dywidendy za 2006 r. była jednym z czynników, który miał wpływ na 
zwi�kszenie zadłu�enia spółki. Przedło�ył równie� sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r. wraz z 
informacjami dodatkowymi z tre�ci, których wynika, �e nast�piło obni�enie koniunktury gospodarczej i przychody 
pozwanego uległy znacznemu obni�eniu. Jako przesłanki zaskar�enia uchwały powód wskazał, �e jest ona 
sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki, wywodz�c, �e powzi�cie uchwały sprzeciwia si� dobrym 
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sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki, wywodz�c, �e powzi�cie uchwały sprzeciwia si� dobrym 
obyczajom prowadzenia działalno�ci gospodarczej a tak�e godzi w obecne i przyszłe interesy spółki. Wywodził, �e 
w sytuacji kryzysu w przemy� le drzewnym cały wypracowany zysk powinien pozosta� w spółce.
Zdaniem s�du, przedstawiona wy�ej argumentacja przes�dza o prawdopodobie�stwie istnienia przesłanek 
roszczenia zgłoszonego przez powoda, opartego na tre�ci art. 422 ksh. Definitywnie przes�dza� b�dzie o tym 
wynik post�powania zawarty w wyroku.
Drug� z przesłanek w udzieleniu zabezpieczenia jest interes prawny. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia 
istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemo�liwi lub powa�nie utrudni osi�gni�cie celu post�powania w 
sprawie.
Wedle s�du, nie mo�e ulega� w�tpliwo�ci, �e powód posiada równie� interes prawny w dokonaniu ��danego 
zabezpieczenia, poniewa� jego brak w sytuacji korzystnego dla powoda rozstrzygni�cia mo�e mie� wpływ na 
uniemo�liwienie osi�gni�cia celu post�powania a mianowicie pozostawienie cało�ci wypracowanego za 2007 r. 
zysku w spółce. Maj�c powy�sze na wzgl�dzie postanowiono jak w sentencji."

Zarz�d KPPD-Szczecinek SA wniesie za�alenie na powy�sze postanowienie.
Wypłata dywidendy zgodnie z wszystkimi procedurami dokonana została w dniu 10 lipca 2008 r.
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2008-07-16 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarz�du

2008-07-16 Zenon Wnuk Wiceprezes Zarz�du
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