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Zawarcie umów objęcia akcji serii J LPP SA 
 
Zarząd LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "LPP"), w nawiązaniu do raportu 
bieżącego nr 64/2008 z dnia 3 listopada 2008 r., informuje, że akcje Serii J Spółki zostały, w drodze 
subskrypcji prywatnej, zaoferowane:  
 

1) Panu Krzysztofowi Bajołek, któremu zostało zaoferowanych 17.600 (siedemnaście tysięcy 
sześćset) Akcji Serii J po cenie emisyjnej 2350 zł, za łączną cenę emisyjną 41.360.000, 

2) Panu Arkadiuszowi Bajołek, któremu zostało zaoferowanych 5.600 (pięć tysięcy sześćset) Akcji 
Serii J po cenie emisyjnej 2350 zł, za łączną cenę emisyjną 13.160.000, 

3) Panu Janowi Pilch, któremu zostało zaoferowanych 16.800 (szesnaście tysięcy osiemset) Akcji 
Serii J po cenie emisyjnej 2350 zł, za łączną cenę emisyjną 39.480.000. 

 
Wymienione wyżej osoby, do których Zarząd Spółki skierował ofertę objęcia akcji serii J, przyjęły 
ofertę oraz zawarły ze Spółką, w dniu 5 listopada 2008 r., umowy objęcia Akcji Serii J LPP. 
Ponadto, stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie i informacji bieżących i okresowych, LPP 
informuje: 
 

1. Subskrypcje rozpoczęto dnia 3 listopada 2008 r. i zakończono dnia 5 listopada 2008 r. Umowę 
objęcia akcji serii J LPP zawarła w dniu 5 listopada 2008 roku. 

2. Akcje przydzielono w dniu 5 listopada 2008 r. 
3. W ramach oferty prywatnej w drodze subskrypcji prywatnej zaoferowanych zostało w sumie 

40000 akcji Emitenta serii J. 
4. Akcje serii J nie zostały podzielone na transze. Ze względu na tryb przeprowadzenia 

subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie miała miejsce redukcja zapisów. 
5. W ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowę objęcia akcji dotyczącą 40000 akcji Emitenta 

serii J. 
6. Przydzielone zostało 40000 akcji serii J o wartości nominalnej 2,00 zł. każda akcja. 
7. Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej równej 2350 złotych za 1 akcję. 
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 3. 
9. Zarząd Emitenta zawarł umowę objęcia akcji serii C z 3 osobami, wskazanymi w pkt. 1), 2)  

i 3) niniejszego raportu. 
10. Spółka nie zawarła umów o subemisję. 
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji przeprowadzonej w trybie subskrypcji prywatnej 

wyniosła sumarycznie 94.000.000 złotych. 
12. Nie poniesiono kosztów emisji. 

 
   
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
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