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Uchwała Zarządu LPP S.A w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
   
Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 08 maja 2008 roku, stosownie do uprzednio wyrażonej przez 
Radę Nadzorczą LPP S.A zgody, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z 
kwoty 3.407.000,00 złotych o kwotę 5.134 złotych do kwoty 3.412.134,00 złotych, w drodze emisji 
2.567 nowych akcji na okaziciela serii I, każda o wartości nominalnej 2,00 złotych w ramach kapitału 
docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenie zmian do Statutu Spółki w związku z 
przedmiotową uchwałą. 
 
Uchwała została podjęta w celu realizacji programu motywacyjnego. Wszystkie akcje serii I, które 
będą wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały zostaną objęte wyłącznie przez kluczowych 
pracowników i współpracowników Spółki, którzy stosownie do uchwały Rady Nadzorczej LPP S.A. z 
dnia 5 maja 2008 roku oraz do uchwały Zarządy LPP S.A. z dnia 5 maja 2008 roku nabyli prawo do 
objęcia akcji serii I. Akcje serii I zostaną objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w 
ramach realizowanego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej 
Spółki, którego celem jest związanie osób kluczowych dla Spółki poprzez zapewnienie tym osobom 
wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki. Do dnia 13 maja 2008 roku Zarząd złoży osobom 
uprawnionym ofertę objęcia akcji. Zapisy na te akcje będą prowadzone w dniach od 13 do 16 maja 
2008 roku. 
 
Zgodnie z treścią uchwały numer 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 
29.06.2007 roku: 
 
(i) Zarząd zawrze, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowę, której 
przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 
(ii) Akcje Serii I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 
(iii) Akcje Serii I zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów 
wartościowych. 
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