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Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o nast puj cej korekcie raportu za IV kwartał 2009 r.
W raporcie kwartalnym za IV kwartał 2009 r., opublikowanym w dniu 01.03.2010 r., w cz ci zatytułowanej
"Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2009 r." znajduje si punkt VII o nast puj cej
tre ci:
"VII. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI O WARTO CI PRZEKRACZAJ CEJ
500.000 EURO.
Spółka nasza nie jest ani jednostk dominuj c ani znacz cym inwestorem. Nie jest ona równie jednostk
zale n . Jest natomiast jednostk stowarzyszon z:
– Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
– Tarko Sp. z o.o. w Białogardzie i za jej po rednictwem z DREMBO Sp. z o.o. w Szczecinku.
Spółka dokonywała z tymi podmiotami transakcji (głównie z firm Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.), były to jednak
transakcje typowe, wynikaj ce z bie cej działalno ci operacyjnej – zawarte na warunkach rynkowych."
Poni ej podajemy skorygowan tre tego punktu:
"VII. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI.
W IV kwartale 2009 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powi zanymi na innych warunkach
ni rynkowe."
Dodatkowo informujemy, e identyczna poprawka obejmuje analogiczn tre pkt VII w Pozostałych informacjach
do sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r., w którym tak e Spółka nasza nie zawierała istotnych
transakcji z podmiotami powi zanymi na warunkach innych ni rynkowe.
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