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Wejście w życie uchwały nr 4 NWZA LPP S.A. z dnia 16 czerwca 2008 r. 
 
Zarząd LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "LPP") informuje, że w związku z 
nabyciem od: 
 
1) Pana Krzysztofa Bajołek (oraz podmiotów z nim powiązanych) 878 896 akcji imiennych Artman S.A. 
oraz 439 448 akcji na okaziciela Artman S.A. za łączną cenę 122.144.571,60 złotych oraz 
2) Pana Arkadiusza Bajołek (oraz podmiotów z nim powiązanych) 280 384 akcji imiennych Artman 
S.A. oraz 140 192 akcji na okaziciela Artman S.A. za łączną cenę 38.966.366,40 złotych  
3) Pana Jana Pilch (oraz podmiotów z nim powiązanych) 841 152 akcji imiennych Artman S.A. oraz 
420 576 akcji na okaziciela Artman S.A. za łączną cenę 116.899.099,20 złotych 
- wchodzi w życie uchwała nr 4 NWZA LPP z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, o kwotę 80.000 zł, w związku z emisją 40.000 (czterdziestu tysięcy) nowych akcji 
na okaziciela serii J, o numerach od J 000.001 (jeden) do numeru J 040.000 (czterdzieści tysięcy), 
każda o wartości nominalnej 2,00 zł.  
 
 
Akcje Serii J zostaną, w drodze subskrypcji prywatnej, zaoferowane:  

1) Panu Krzysztofowi Bajołek, któremu zostanie zaoferowanych 17.600 (siedemnaście tysięcy 
sześćset) Akcji Serii J, 

2) Panu Arkadiuszowi Bajołek, któremu zostanie zaoferowanych 5.600 (pięć tysięcy sześćset) 
Akcji Serii J, 

3) Panu Janowi Pilch, któremu zostanie zaoferowanych 16.800 (szesnaście tysięcy osiemset) 
Akcji Serii J, zaś cena emisyjna ww. akcji wyniesie 2.350 zł za jedną akcję. Oferta objęcia akcji 
Serii J zostanie złożona ww. osobom w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 

 
Wymienione wyżej osoby, do których Zarząd Spółki skieruje ofertę objęcia akcji serii J, są 
zobowiązane do złożenia w Spółce oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu takiej oferty w terminie do 
3 dni od dnia otrzymania od Zarządu oferty o objęciu Akcji Serii J. Osoby, do których Zarząd skieruje 
ofertę objęcia akcji serii J, są jednocześnie zobowiązane, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania takiej 
oferty, zawrzeć ze Spółką umowę o objęcie Akcji Serii J. 
 
W stosunku do ww. akcji, NWZA LPP z dnia 16 czerwca 2008 r., postanowiło wyłączyć prawo poboru 
przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. 
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