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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 58 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-10-22

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna

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

Tre��  raportu:

Zarz�d KPPD-Szczecinek SA informuje, �e Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21.10.2008 r. podj�ła 
uchwał� ustalaj�c� tekst jednolity Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie w dniu 27.08.2008 r. i zarejestrowanymi przez S�d Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS.

STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1.
Spółka działa pod firm� Koszali�skie Przedsi�biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna. Spółka mo�e 
u�ywa� skrótu firmy KPPD – Szczecinek S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w j�zykach obcych.

Artykuł 2.
Siedzib� Spółki jest Szczecinek.

Artykuł 3
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych wła�ciwych przepisów prawa

Artykuł 4
4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic�.
4.2. Spółka mo�e tworzy� swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  i za granic�.

Artykuł 5.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNO�CI SPÓŁKI

Artykuł 6.
Przedmiotem działalno�ci Spółki jest:
1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z 
2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z 
3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z 
4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z 
5) Produkcja opakowa� drewnianych - 16.24.Z 
6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy  i materiałów u�ywanych do 
wyplatania - 16.29.Z 
7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich cz��ci - 25.11.Z 
8) Produkcja pozostałego sprz�tu elektrycznego - 27.90.Z 
9) Produkcja ło�ysk, kół z�batych, przekładni z�batych i elementów nap�dowych - 28.15.Z
10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z 
11) Produkcja pozostałych narz�dzi mechanicznych - 28.49.Z 
12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z 
13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z 
14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprz�tu i wyposa�enia - 33.19.Z 
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz�tu i wyposa�enia - 33.20.Z 
16) Roboty zwi�zane z budow� pozostałych obiektów in�ynierii l�dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
-42.99.Z
17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z 
18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie �cian - 43.33.Z 
19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wyko�czeniowych – 43.39.Z
20) Wykonywanie konstrukcji i pokry� dachowych - 43.91.Z 
21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z 
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21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z 
22) Działalno�� agentów zajmuj�cych si� sprzeda�� drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z 
23) Sprzeda� hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposa�enia sanitarnego - 46.73.Z
24) Sprzeda� hurtowa wyrobów metalowych oraz sprz�tu i dodatkowego wyposa�enia hydraulicznego i grzejnego - 
46.74.Z 
25) Pozostała sprzeda� detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
26) Sprzeda� detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -
47.52.Z
27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
28) Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek - 68.10.Z
29) Wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami własnymi lub dzier�awionymi - 68.20.Z
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania – 70.22.Z
31) Działalno�� w zakresie in�ynierii i zwi�zane z ni� doradztwo techniczne - 71.12.Z
32) Pozostała działalno�� profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

Artykuł 7
7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi  5.094.336,00 ( słownie: pi�� milionów dziewi��dziesi�t cztery tysi�ce trzysta 
trzydzie�ci sze�� ) złotych i  dzieli si� na 1.622.400 ( słownie: jeden milion sze��set dwadzie�cia dwa  tysi�ce  
czterysta ) akcji o  warto�ci nominalnej 3,14 (  słownie: trzy złote i czterna�cie groszy ) ka�da, w tym:
     a) 1.014.000 ( słownie : jeden milion czterna�cie tysi�cy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
     b)   608.400 ( słownie : sze��set osiem tysi�cy czterysta ) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
7.2. Kapitał zakładowy mo�e by� podwy�szony w drodze emisji nowych akcji. 

Artykuł 8
8.1. Wszystkie akcje Spółki s� akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegaj� zamianie na akcje imienne.
8.2. Akcje Spółki mog� by� umorzone za zgod� akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółk� ( umorzenie 
dobrowolne).
8.3. Spółka mo�e nabywa� akcje własne w przypadkach okre� lonych przepisami Kodeksu spółek handlowych , w 
tym w celu ich umorzenia.
8.4. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrze�eniem art. 363 §5 Kodeksu 
spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia okre� la w szczególno�ci: podstaw� prawn� umorzenia 
akcji, wysoko�� wynagrodzenia przysługuj�cego akcjonariuszowi umorzonych akcji, b�d� uzasadnienie umorzenia
akcji bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługuj�cego akcjonariuszowi oraz sposób 
obni�enia kapitału  zakładowego.
8.5. Spółka mo�e emitowa� obligacje, w tym zamienne na akcje.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

Artykuł 9
Organami Spółki s�: 
A. Zarz�d, 
B. Rada Nadzorcza, 
C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZ	D

Artykuł 10.
10.1. Zarz�d składa si� z jednego albo wi�kszej liczby członków. Okres sprawowania funkcji przez członka 
Zarz�du trwa pi�� lat. Członków Zarz�du powołuje si� na okres wspólnej kadencji.
10.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarz�du oraz na wniosek Prezesa Zarz�du pozostałych członków 
Zarz�du lub powołuje ich z własnej inicjatywy.
10.3. Rada Nadzorcza okre� li liczb� członków Zarz�du.
10.4. Rada Nadzorcza mo�e odwoła� lub zawiesi� w czynno�ciach Prezesa Zarz�du, członka Zarz�du lub cały 
Zarz�d przed upływem kadencji Zarz�du.
10.5. Członkowie Zarz�du mog� zosta� odwołani lub zawieszeni  w czynno�ciach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 11.
11.1. Zarz�d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz�dzania Spółk�, z wyj�tkiem uprawnie� zastrze�onych 
przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. Ka�dy członek Zarz�du mo�e prowadzi� sprawy 
nieprzekraczaj�ce zakresu zwykłych czynno�ci Spółki. Je�eli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, cho� jeden z 
pozostałych członków Zarz�du sprzeciwi si� jej przeprowadzeniu lub je�eli sprawa przekracza zakres zwykłych 
czynno�ci Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarz�du.
11.2. Uchwały Zarz�du zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. W przypadku równo�ci głosów decyduje głos 
Prezesa Zarz�du.
11.3. Tryb działania Zarz�du, a tak�e sprawy, które mog� by� powierzone poszczególnym jego członkom, okre� li 
szczegółowo regulamin Zarz�du. Regulamin Zarz�du uchwala Zarz�d Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 12.
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Artykuł 12.
12.1. Do składania o�wiadcze� w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz�du lub 
jednego członka Zarz�du ł�cznie z prokurentem. W przypadku, gdy Zarz�d jest jednoosobowy, jedyny członek 
Zarz�du samodzielnie składa o�wiadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.
12.2. Zarz�d mo�e ustanawia� prokur�. Prokura mo�e by� oddzielna lub ł�czna.

Artykuł 13.
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarz�du i reprezentuje Spółk� w sporach  z  
członkami Zarz�du. Rada Nadzorcza mo�e upowa�ni�, w drodze  uchwały, jednego lub wi�cej członków do 
dokonania takich czynno�ci prawnych.

B. RADA NADZORCZA.

Artykuł 14.
14.1. Rada Nadzorcza składa si� z od pi�ciu do dziewi�ciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i 
trwa trzy lata.
14.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. 
14.3. Liczb� członków Rady Nadzorczej okre� la Walne Zgromadzenie.

Artykuł 15.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego, Wiceprzewodnicz�cego oraz Sekretarza.

Artykuł 16.
16.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miar� potrzeb, jednak nie rzadziej ni� raz na  kwartał. 
16.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s� przez jej Przewodnicz�cego, a w przypadku gdy ten nie mo�e 
tego uczyni�, zwołuje je  Wiceprzewodnicz�cy albo Sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarz�du b�d� 
członka Rady, w którym podany jest proponowany porz�dek obrad.
16.3. W przypadku zło�enia pisemnego ��dania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarz�d lub członka 
Rady, posiedzenie powinno zosta� zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia dor�czenia wniosku, na dzie� 
przypadaj�cy nie pó�niej ni� przed upływem dwóch tygodni od dnia dor�czenia wniosku. W przypadku niezwołania 
posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca mo�e je zwoła� samodzielnie, podaj�c dat�, miejsce i 
proponowany porz�dek obrad. 
16.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodnicz�cy Rady, a pod jego nieobecno��  
Wiceprzewodnicz�cy. W przypadku nieobecno�ci zarówno Przewodnicz�cego, jak i  Wiceprzewodnicz�cego Rady, 
posiedzenie mo�e otworzy� ka�dy z członków Rady zarz�dzaj�c wybór przewodnicz�cego posiedzenia.

Artykuł 17.
17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je�eli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy 
czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni.
17.2. Zawiadomienia zawieraj�ce porz�dek obrad oraz wskazuj�ce termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej 
winny zosta� wysłane, co najmniej na dziesi�� dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na 
adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
17.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. 
17.4. Porz�dek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej albo inna  osoba, je�eli 
jest  uprawniona do zwołania posiedzenia.
17.5. W sprawach nieobj�tych porz�dkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzi�� nie mo�e, chyba �e wszyscy 
jej członkowie s� obecni i wyra�aj� zgod� na powzi�cie uchwały.
17.6. 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. 
17.7. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał, oddaj�c swój głos na pi�mie za 
po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowa� w sprawach wprowadzonych do 
porz�dku obrad na posiedzeniu.
17.8. 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. 
17.9. W trybie okre� lonym w ust. 6 –8 Rada Nadzorcza nie mo�e podejmowa� uchwał w sprawach osobowych.
17.10. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre� laj�cy szczegółowy tryb działania Rady, który jest 
zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 18.
18.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich członków do 
samodzielnego pełnienia okre� lonych czynno�ci nadzorczych.
18.2. Je�eli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ka�da grupa  ma prawo 
delegowa� jednego spo�ród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego 
wykonywania czynno�ci nadzorczych.

Artykuł 19.
19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalno�� Spółki.
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19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalno�� Spółki.
19.2. Oprócz spraw okre� lonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniach niniejszego 
Statutu, w szczególno�ci do kompetencji 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) badanie co roku i zatwierdzenie planów działalno�ci gospodarczej Spółki, planów finansowych i 
marketingowych oraz ��danie od Zarz�du szczegółowych sprawozda� z wykonania tych planów,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynno�ci, o których mowa w pkt 1-2
4) ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarz�du, co do podziału zysków i pokrycia strat,
5) wyra�anie zgody na transakcje obejmuj�ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wył�czeniem 
nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału  w nieruchomo�ci,  z zastrze�eniem tre�ci art.19.2 pkt 6 oraz 
art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaci�gni�cie po�yczki pieni��nej, je�eli warto�� danej transakcji przewy�szy 
15% warto�ci aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
6) wyra�anie zgody na nabycie, zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego  lub udziału w nieruchomo�ci, 
których warto�� nie przekracza 5% warto�ci aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarz�du,
8) 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.
9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 

Artykuł 20.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej okre� la Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 21.
21.1. Zarz�d zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które powinno si� odby� w ci�gu sze�ciu miesi�cy po 
upływie ka�dego roku obrotowego.
21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady 
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 10% kapitału  zakładowego.
21.3. Zarz�d zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ci�gu dwóch tygodni od daty zgłoszenia  wniosku, o 
którym mowa w art. 21.2. 
21.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarz�d nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) je�eli pomimo zło�enia wniosku, o którym mowa w art. 21.2., Zarz�d nie zwołał  Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3.

Artykuł 22.
22.1. Porz�dek obrad  Walnego Zgromadzenia ustala Zarz�d Spółki. Sprawy wnoszone pod obrady  Walnego 
Zgromadzenia wymagaj� opinii Rady Nadzorczej, z wyj�tkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
zwoływanych przez Zarz�d na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 10 % kapitału zakładowego.
22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 10% kapitału zakładowego mog� ��da� 
umieszczenia poszczególnych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 23.
Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 24.
Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały bez wzgl�du na liczb� obecnych akcjonariuszy lub 
reprezentowanych akcji.

Artykuł 25.
25.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, je�eli niniejszy Statut lub 
Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
25.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za  
ubiegły rok obrotowy, 
2) podział zysku albo pokrycie straty, 
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowi�zków, 
4) zawarcie przez Spółk� umowy po�yczki, por�czenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarz�du, Rady 
Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, 
5) nabycie lub zbycie przez Spółk� przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz  ustanowienia na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego,
6) nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego  lub udziału w nieruchomo�ci, z zastrze�eniem tre�ci 
art.19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,
7) postanowienie dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy zawi�zaniu spółki lub sprawowaniu 
zarz�du albo nadzoru,
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze�stwa, 
25.3. W nast�puj�cych sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� wi�kszo�ci� 3/4  (trzech 
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25.3. W nast�puj�cych sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� wi�kszo�ci� 3/4  (trzech 
czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana Statutu, w tym podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego,
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze�stwa obj�cia akcji,
3) zbycie przedsi�biorstwa Spółki albo jego zorganizowanej cz��ci,    
4) rozwi�zanie Spółki,
5) poł�czenie Spółki z inn� spółk� handlow�,
6) podział Spółki,
7) przekształcenie Spółki w spółk� z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, 
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosuj�cy za podj�ciem uchwały musz� 
jednocze�nie reprezentowa� co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.
25.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwi�kszaj�cych �wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplaj�cych 
prawa przyznane osobi�cie poszczególnym akcjonariuszom wymagaj� zgody wszystkich akcjonariuszy, których 
dotycz�. 
25.5. Walne Zgromadzenie mo�e przyzna� osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcj� członka Rady 
Nadzorczej lub Zarz�du, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta mo�e by� zobowi�zana 
zapłaci� osobie trzeciej w wyniku zobowi�za� powstałych w zwi�zku ze sprawowaniem funkcji przez t� osob�, 
je�eli osoba ta działała  w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym �wietle okoliczno�ci -w 
przekonaniu tej osoby- był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 26.
26.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarz�dza si� przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, b�d� o poci�gni�cie ich do 
odpowiedzialno�ci, jak równie� w sprawach osobowych.
26.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalno�ci  Spółki zapadaj� w jawnym głosowaniu 
imiennym.
26.3 Tajne głosowanie nale�y równie� zarz�dzi� na ��danie cho�by jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 27.
27.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 
spo�ród osób uprawnionych do głosowania wybiera si� przewodnicz�cego Zgromadzenia. W razie nieobecno�ci 
tych osób lub odmowy przez nich wykonania tej czynno�ci Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz�du Spółki 
albo osoba wyznaczona przez Zarz�d Spółki.
27.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Przygotowaniem regulaminu zajmuje si� Zarz�d Spółki a 
opiniuje Rada Nadzorcza.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI.

Artykuł 28.
Akcjonariuszom Spółki przysługuj� uprawnienia okre� lone w art. 433 kodeksu spółek handlowych 
( prawo poboru ).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 29.
Organizacj� Spółki okre� la regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarz�d i zatwierdzany  przez Rad� 
Nadzorcz�.

Artykuł 30.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31.
W ci�gu  trzech miesi�cy po upływie roku obrotowego Zarz�d jest obowi�zany sporz�dzi� i zło�y� Radzie 
Nadzorczej bilans na ostatni dzie� roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z 
działalno�ci Spółki w tym okresie.

Artykuł 32.
32.1 Spółka tworzy –zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa-  kapitały i fundusze:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) inne kapitały i fundusze tworzone na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia  
oraz odr�bnych przepisów.
32.2 Zysk Spółki mo�e by� przeznaczony na:
a) odpisy na kapitał zapasowy,
b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
c) dywidend� dla akcjonariuszy,
d) inne cele okre� lone uchwał� wła�ciwego organu Spółki.
32.3 Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłat� dywidendy, rozdzielane s� pomi�dzy 
akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s� akcjonariusze, 

Komisja Nadzoru Finansowego

5



RB 58 2008KPPD
akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s� akcjonariusze, 
którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 
32.4. Dzie� dywidendy oraz termin jej wypłaty okre� la Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzie� dywidendy 
nie mo�e by� wyznaczony pó�niej ni� w terminie dwóch miesi�cy od dnia powzi�cia przez Walne Zgromadzenie 
uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomi�dzy akcjonariuszy.

VII. POSTANOWIENIA KO
COWE.

Artykuł 33.
33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w  „  Monitorze S�dowym i Gospodarczym ”.
33.2. Ogłoszenia Spółki powinny by� równie� rozpowszechniane w siedzibie Spółki, w miejscach dost�pnych dla 
wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

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

2008-10-22 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarz�du

2008-10-22 Zenon Wnuk Wiceprezes Zarz�du
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