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/
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Skróc ona nazwa emitenta
KPPD
Temat

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informac ja o transakcjac h wykonywanyc h przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, zawiadomień w
trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z
nimi związane.
Zawiadomienia przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Załączniki
Plik

Opis

Drembo 20.10.2020.pdf

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
Drzewny (drz)

KPPD
(skróc ona nazwa emitenta)
78-400

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Szczecinek

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Waryńskiego

2
(ulic a)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783
(telefon)

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl
(e-mail)

(www)

6730006231

330348087
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2020-10-20

Bożena Czerwińska-Lasak

Wic eprezes Zarządu

2020-10-20

Danuta Kotowska

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

3

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka
Akcyjna
LEI
259400GE6ZIIU20M7F43

a)
b)
4

Krzysztof Lewandowski

osoba mająca dostęp do informacji poufnych w KPPD
działająca w imieniu Drembo Sp. z o.o.
Powiadomienie pierwotne

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela
rodzaj instrumentu
PLKPPD000017
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Cena

Wolumen
26 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2020-10-16

f)

Miejsce transakcji

XWAR – GPW rynek akcji

306
306
26 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

3

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka
Akcyjna
LEI
259400GE6ZIIU20M7F43

a)
b)
4

Krzysztof Lewandowski

osoba mająca dostęp do informacji poufnych w KPPD
działająca w imieniu Drembo Sp. z o.o.
Powiadomienie pierwotne

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela
rodzaj instrumentu
PLKPPD000017
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Cena

Wolumen
25,2 PLN
25,2 PLN
25,6 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2020-10-14

f)

Miejsce transakcji

XWAR – GPW rynek akcji

4
296
100
400
25,3 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

3

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka
Akcyjna
LEI
259400GE6ZIIU20M7F43

a)
b)
4

Krzysztof Lewandowski

osoba mająca dostęp do informacji poufnych w KPPD
działająca w imieniu Drembo Sp. z o.o.
Powiadomienie pierwotne

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela
rodzaj instrumentu
PLKKPPD000017
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Cena

Wolumen
25,6 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2020-10-13

f)

Miejsce transakcji

XWAR – GPW rynek akcji

54
54
25,6 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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