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Podwyższenie kapitałów w spółkach zależnych od LPP S.A. 
   
Zarząd LPP S.A. informuje, że: 
 
w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału w następujących podmiotach zależnych od 
LPP S.A : 
- postanowienie z dnia 6.12.2005 – Spółka PL&GM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o nr 
KRS 0000189845 - podwyższenie kapitału z kwoty 25 tys. zł do kwoty 50 tys. zł (kapitał dzieli się na 
100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł.); 
- postanowienie z dnia 7.12.2005 – Spółka AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o nr KRS 
0000196012 - podwyższenie kapitału z kwoty 25 tys. zł do kwoty 50 tys. zł (kapitał dzieli się na 100 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł.); 
- postanowienie z dnia 6.12.2005 – Spółka M&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o nr KRS 
0000187634 - podwyższenie kapitału z kwoty 25 tys. zł do kwoty 50 tys. zł (kapitał dzieli się na 100 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł.); 
- postanowienie z dnia 29.11.2005 – Spółka DP&SL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o nr 
KRS 0000194130 - podwyższenie kapitału z kwoty 25 tys. zł do kwoty 50 tys. zł (kapitał dzieli się na 
100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł.); 
- postanowienie z dnia 30.11.2005 – Spółka GM&PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o nr 
KRS 0000194415 - podwyższenie kapitału z kwoty 25 tys. zł do kwoty 50 tys. zł (kapitał dzieli się na 
100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł.); 
- postanowienie z dnia 30.11.2005 – Spółka IL&DL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o nr 
KRS 0000190752 - podwyższenie kapitału z kwoty 25 tys. zł do kwoty 50 tys. zł (kapitał dzieli się na 
100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł.); 
 
We wszystkich wymienionych wyżej podmiotach LPP S.A. posiada 100% udziałów. 
 
   
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
   
PODPISY: Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu 
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