
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym LPP spółki ak-

cyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 roku, przez pełnomocnika 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr 

wpisu, numer PESEL/NIP) 

działającego w imieniu Akcjonariusza 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr 

wpisu, PESEL/NIP) 

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwo-

łanym na dzień 26 czerwca 2015 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania 

przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogło-

szeniu o zwołaniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA. 

 

…………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis) 

 

Informacja: 

Spółka zwraca uwagę, iż korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obo-

wiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza. 

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wy-

konuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą 

instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu. 

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 

dzień 26 czerwca 2015 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania przekazywaną pełnomocnikowi 

przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiada-

nych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z któ-

rych oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony 

lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.  

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowa-

nia dla pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodni-

czącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i 

uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. W przypadku głosowania tajnego, 



wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu 

głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. 

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sytemu elektronicznego, 

formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie. 

  



 

ad. 1 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 1 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera 

na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia […]. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 

 



 

ad. 3 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera 

w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: 

[…], 

[…], 

[…]. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 4 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 

uchwał, sporządzenie listy obecności. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie uchwał: 

a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, 

b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 

c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2014, 

d) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014, 

e) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki 

osiągniętego w roku obrotowym 2014, 

f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku zawierającej w 

szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę  systemu kontroli 

wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji 

finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 

Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej. 

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 

2014. 

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2014. 

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy 

Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2014. 

10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki. 

15. Wybór członka Rady Nadzorczej. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 

27 czerwca 2011  roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób 

zarządzających Spółką na lata 2011-2014. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 

27 czerwca 2011  roku w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji 

serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany 

Statutu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Limited z siedzibą Nikozji, 

Cypr, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia. 

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 6 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 4 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA  zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

  



ad. 6 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku 

obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 

63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 7 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza 

niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 8 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA  zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 

bilansową 2 788 196 773, 39 zł (dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt osiem milionów sto 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy), 

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto 

283 896 747, 49 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset 

czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy), 

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku 

obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 r. o kwotę 123 598 687, 37 zł, 

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 

obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 r. o kwotę 16 810 284, 48 zł, 

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 9 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok 

obrotowy 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zatwierdza 

niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2014 

obejmujące: 

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów 

sumę bilansową 2 933 726 317, 83 zł (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści trzy miliony siedemset 

dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych o osiemdziesiąt trzy grosze), 

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

wykazujący zysk netto 479 546 364, 77 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści 

sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy), 

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 

2014 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 141 923 225, 11 zł, 

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 

2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 173 234, 95 zł, 

5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 10 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP 

SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Markowi Piechockiemu absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 10 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dyce z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA 

w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Piotrowi Dyce absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 10 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 11 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Hubertowi Komorowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Hubertowi Komorowskiemu absolutorium 

z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 10 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 12 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP 

SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jackowi Kujawie absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 10 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pachli z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP 

SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Dariuszowi Pachli absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 11 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 14 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonywania obowiązków Prezesa Rady 

Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 11 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 15 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Fąferkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Krzysztofowi Fąferkowi absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 11 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 16 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Maciejowi Matusiakowi absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 11 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium 

z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 11 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 18 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Olszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Krzysztofowi Olszewskiemu absolutorium 

z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014. 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. 12 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 

pkt 3 Statutu LPP SA postanawia, co następuje: 

§ 1. [Podział zysku]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto 

osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 283.896.747,49 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy 

miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć 

groszy), w następujący sposób: 

1. przeznaczyć kwotę 57.988.640,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt 

osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, 

2. wyłączyć kwotę 225.908.107,49 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy 

sto siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć 

ją na kapitał zapasowy Spółki. 

§ 2 [Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 

348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: 

1. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 3 września 2015 

roku, 

2. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2015 roku. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 



 

ad. pkt 13 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR 20 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany Statutu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 

Statutu LPP SA postanawia zmienić treść § 13 ust. 1 Statutu LPP SA i nadać mu następujące brzmienie: 

 

„1. Zarząd spółki składa się od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 

okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu.” 

 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

  



 

ad. pkt 14 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR 21 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany Statutu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 

Statutu LPP SA postanawia zmienić treść § 17 ust. 3 Statutu LPP SA i nadać mu następujące brzmienie: 

„3. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku 

wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wskutek złożenia rezygnacji lub śmierci, 

Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka. Rada Nadzorcza może 

dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej podlega 

zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 

lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji do zatwierdzenia, mandat 

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zakończenia najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Spółki. Alternatywnie, w przypadku niedokonania kooptacji, Rada Nadzorcza działać będzie w pomniejszonym 

składzie do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.” 

 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

  



ad. pkt 15 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 22 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 

Statutu LPP SA postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej …………………………………. 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

  



 

ad. 16 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 23 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA  

z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób 

zarządzających Spółką na lata 2011-2014 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia zmienić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LPP SA z dnia 27 czerwca 2011  roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób 

zarządzających Spółką na lata 2011-2014 w poniższym zakresie: 

 

1) zmienić treść § 2 ust. 1 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: 

„Osoby Uprawnione, które spełnią warunki określone w niniejszej Uchwale nabędą uprawnienie do objęcia 

łącznie nie więcej niż 21.300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale 

zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2 złote każda akcja („Akcje”) za cenę emisyjną 2.000 złotych, która 

to cena stanowi zaokrągloną do pełnych stu złotych wartość średniej dziennej ceny zamknięcia akcji LPP SA z 

notowań na GPW z okresu 01 września 2010 – 31 marca 2011 roku.” 

 

2) zmienić treść § 2 ust. 3 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: 

„Program będzie realizowany w latach obrotowych 2011 – 2014 z tym zastrzeżeniem, że Osoby Uprawnione, o 

których mowa w § 3 ust. 1-2, będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów w 

terminie: od dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa 

w § 3 ust. 1, objęła Warranty danej serii do 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym Osoba 

Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1, objęła Warranty danej serii, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 

roku.” 

 

3) zmienić treść § 3, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 zostaje oznaczona jako ustęp 1, po którym dodaje 

się ustęp 2 o następującej treści: 

„2. Pod pojęciem „Osób Uprawnionych” rozumie się także fundusze inwestycyjne zamknięte lub otwarte na rzecz 

których Osoby Uprawnione dokonały zbycia Warrantów oraz spadkobierców Osób Uprawnionych, co oznacza, że 

do wymienionych podmiotów lub osób będą miały zastosowanie wszelkie zapisy niniejszej uchwały nr 21 oraz 

uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku odnoszące się do „Osób 

Uprawnionych” i będą im przysługiwały wszystkie uprawnienia przysługujące Osobom Uprawnionym.” 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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□ 
ZA 

□ 
PRZECIW 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 



 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

 

 

 

 



 

Odnośnie pkt 17 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 24 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA  

z dnia 27 czerwca 2011  roku w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji 

serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia zmienić uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LPP SA z dnia 27 czerwca 2011  roku w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia 

akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu, w 

poniższym zakresie: 

 

1) zmienić § 1 ust. 10 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: 

„Warranty są niezbywalne na rzecz osoby trzeciej innej niż Spółka, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od zdania 

poprzedniego, Osoby Uprawnione mają prawo zbyć Warranty na rzecz funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub 

otwartych. Warranty podlegają dziedziczeniu. W sytuacji, gdy Osoba Uprawniona dokona zbycia Warrantów na 

rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub otwartego lub Warranty przejdą na spadkobiercę, wówczas 

podmioty/osoby te będą uważane za Osoby Uprawnione i będą im przysługiwały wszystkie uprawnienia 

przysługujące Osobom Uprawnionym.”. 

 

2) zmienić § 1 ust. 13 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: 

„Osoby Uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 1-2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA 

z dnia 27 czerwca 2011  roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających 

Spółką na lata 2011-2014, będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów w 

terminie: od dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa 

w § 3 ust. 1 wspomnianej uchwały nr 21 , objęła Warranty danej serii do 31 grudnia piątego roku następującego 

po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1 w.w. uchwały nr 21, objęła Warranty danej 

serii, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.” 

 

3) zmienić § 2 ust. 4 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: 

„Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie mogło być wykonane przez Osoby Uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 

1-2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011  roku w sprawie przyjęcia 

programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014, na warunkach 

określonych w § 1 niniejszej uchwały w terminie: od dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w 

którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1 w.w. uchwały nr 21, objęła Warranty danej serii do 31 

grudnia piątego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona o której mowa w § 3 ust. 1 w.w. 

uchwały nr 21, objęła Warranty danej serii, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.” 

 

4) zmienić § 2 ust. 5 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: 



 „Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie przysługiwać wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty, 

tj. osobom i podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1-2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP 

SA z dnia 27 czerwca 2011  roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób 

zarządzających Spółką na lata 2011-2014.”. 
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□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
PRZECIW 

 

□ ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

□ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 

 

Liczba głosów: …………………… 

  



UCHWAŁA NR 25 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Ltd 

 

§ 1 

Zgoda na plan połączenia transgranicznego 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 

80-769 Gdańsk, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 

0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3 662 246 zł (wpłacony w całości) 

(dalej „Spółka Przejmująca”) niniejszym wyraża zgodę na treść wspólnego planu połączenia 

transgranicznego sporządzonego w dniu 25 maja 2015 r. przez Spółkę Przejmującą i Gothals Limited, 

spółkę utworzoną i działającą na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: 5 

Themistocles Dervis Street, Elenion Building 2nd Floor, CY-1066 Nicosia, Cypr, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestru Spółek oraz Kuratora 

Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 209767 (dalej „Spółka 

Przejmowana”), stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż na miesiąc przed 

dniem rozpoczęcia niniejszego Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu i jest 

dostępny nieprzerwanie dostępny do chwili obecnej aż do dnia zakończenia niniejszego Walnego 

Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 5164 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. 

3. Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 

wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na podstawie przepisu art. 51615 § 1 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 2 

Treść Statutu Spółki Przejmującej 

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie 

transgraniczne jest dokonywane bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie występują też inne 

okoliczności powodujące potrzebę zmianę Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. 

2. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza brzmienie aktualnego Statutu. 

 

§ 3 

Połączenie transgraniczne 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia dokonać połączenia transgranicznego 

Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 

na Spółkę Przejmującą. 

2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z przepisem art. 5161 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych oraz art. 201l Prawa Spółek Handlowych Cypru rozdział 113 (z późniejszymi zmianami), 

implementujących postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 



25.1.2005 r. ze zm.), w oparciu o wspólny plan połączenia transgranicznego przyjęty w dniu 25 maja 2015 

r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

3. W wyniku połączenia transgranicznego z dniem połączenia Spółka Przejmująca w drodze sukcesji 

uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś Spółka Przejmowana 

zostanie rozwiązana bez likwidacji. 

4. Połączenie transgraniczne zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na 

fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. 
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□ 
ZA 

 

 

Liczba akcji: ………………………… 
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□ 
PRZECIW 
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Liczba akcji: ………………………… 
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□ 
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