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Nabycie znacznego pakietu akcji spółki Artman S.A. 
 
Zarząd LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "LPP") informuje, że w wyniku 
rozliczenia w dniu 30 października 2008 roku transakcji przeprowadzonej w ramach wezwania 
ogłoszonego przez LPP w dniu 22 września 2008 roku, zostało nabytych 4.256.485 akcji spółki Artman 
SA reprezentujących 99,554% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 6.256.917 
głosów na walnym zgromadzeniu, dających 99,696% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Artman S.A.  
 
Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w terminie od dnia 25 września 2008 r. do dnia 27 
października 2008 r. W wyniku wezwania na sprzedaż akcji Artman S.A. Copernicus Securities Spółka 
Akcyjna (podmiot pośredniczący) przyjął łączne zapisy na sprzedaż 4.256.485 akcji (w tym: 2.256.053 
akcji zwykłych na okaziciela o kodzie ISIN PLARTMN00034 oraz 2.000.432 akcji imiennych 
uprzywilejowanych o kodzie ISIN PLARTMN00018). Przedmiotowe akcje zostały nabyte po cenie 92,65 
zł. za jedną akcję, co daje łączną wartość 394.363.335,25 zł. 
 
Przed nabyciem akcji w dniu 30 października 2008 r. Spółka nie posiadała akcji Artman SA. Celem 
nabycia przedmiotowych akcji jest połączenie przez przejecie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, spółki 
Artman SA ze spółką LPP. Spółka zamierza podjąć kroki zmierzające do wycofania spółki Artman z 
obrotu na rynku regulowanym. 
 
Spółka nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Artman SA 
w okresie 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia. Nabycie akcji zostało sfinansowane w 
całości z kredytu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2008 z dnia 13 sierpnia 
2008 roku oraz ze środków własnych pochodzących z działalności operacyjnej. Akcje Artman SA 
nabyte przez Spółkę w wezwaniu są aktywami o znacznej wartości ponieważ stanowią więcej niż 10% 
wartości kapitałów własnych Spółki. 
 
Podstawa prawna: Art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz z § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 
wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego 
sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. 
 
   
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
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