Przymusowy wykup
akcji spółki Artman Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
(dalej „Żądanie”, „Przymusowy Wykup”)
zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) (dalej „Ustawa”).

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

LPP SA z siedzibą w Gdańsku niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki
działającej pod firmą: Artman Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ulicy
Bagrowej 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w systemie Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 180735
(dalej „Artman SA”) dokonania na rzecz LPP SA z siedzibą w Gdańsku sprzedaży
(dalej „Przymusowy Wykup”) wszystkich posiadanych przez nich akcji w kapitale
zakładowym Artman SA. Żądanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 82 Ustawy i
dotyczy:

• 15 951 (piętnastu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych
na okaziciela spółki Artman SA, o wartości nominalnej 0,25 złotych
(dwadzieścia

pięć

groszy)

każda,

zdematerializowanych,

będących

przedmiotem obrotu na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") i oznaczonych w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych SA ("KDPW") kodem ISIN: PLARTMN00034,
z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Artman (dalej „Akcje”)

2. Firma (nazwa) siedziba oraz adres żądającego sprzedaży
LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ulica Łąkowa 39/44, 80-769
Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców w systemie Krajowego Rejestru
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Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000000778, REGON 190852164, NIP 583-10-14-898 (dalej „LPP SA”).

3. Firma (nazwa), siedziba oraz adres wykupującego
Wykupującym jest wyłącznie żądający sprzedaży, w związku z czym wymagane
informacje zostały podane w punkcie 2. powyżej.

4.

Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty

elektronicznej podmiotu pośredniczącego
Copernicus Securities SA. Siedziba: Warszawa. Adres: ul. Grójecka 5, 02–019
Warszawa. Telefon: +48 (22) 44 00 100 Faks: +48 22 44 00 105. E-mail:
info@copernicus.pl. Status prawny: spółka akcyjna. Nr w Krajowym Rejestrze
Sądowym: 0000249524, zwany dalej "DM", „Copernicus”.

5.

Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i

rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokość kapitału zakładowego spółki i
łącznej liczby jej akcji
Żądanie dotyczy opisanych w punkcie 1. powyżej 15.951 (piętnastu tysięcy
dziewięciuset pięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki Artman SA,
o

wartości

nominalnej

0,25

złotych

(dwadzieścia

pięć

groszy)

każda,

zdematerializowanych, będących przedmiotem obrotu na rynku oficjalnych
notowań GPW i oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLARTMN00034, z których każda
uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Artman.

Kapitał zakładowy Artman SA w dniu 26 stycznia 2009 r. wynosi 1.068.887 zł
(słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem
złotych) i dzieli się na 4.275.548 akcji o wartości nominalnej 0,25 złotych.

6.

Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem, i

odpowiadająca jej liczba akcji
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Akcje uprawniają ich posiadaczy, na dzień 26 stycznia 2009 r. do wykonywania w
przybliżeniu 0,2543% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Artman
SA, co odpowiada 15.951 Akcjom.

7.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z

podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż
jeden podmiot
Nie dotyczy, Akcje zostaną nabyte tylko przez LPP SA.

8. Cena wykupu („Cena Wykupu”)
Cena Wykupu wynosi 92,65 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100) za
jedną Akcję.

9.

Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być

niższa Cena Wykupu („Cena Minimalna”)
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem
obrotu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie informacji o
zamiarze

nabycia

akcji

w

drodze

przymusowego

wykupu

("Ogłoszenie

przymusowego wykupu") wynosi: 89,46 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych
46/100).
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem
obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających Ogłoszenie przymusowego
wykupu wynosi: 90,11 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 11/100).
W okresie 12 miesięcy poprzedzających Ogłoszenie przymusowego wykupu
najwyższa cena jaką za akcje Artman SA zapłacił LPP SA, podmioty od niego
zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z
nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi: 92,65 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100).
W okresie 12 miesięcy poprzedzających Ogłoszenie przymusowego wykupu LPP SA,
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, nie nabyły akcji Artman
SA w zamian za świadczenia niepieniężne.
Cena Wykupu nie jest więc niższa od Ceny Minimalnej wynoszącej 92,65 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100).
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10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
samodzielnie posiada żądający sprzedaży
LPP SA samodzielnie i bezpośrednio posiada 4.259.597 (słownie: cztery miliony
dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji
Artman SA, uprawniające do ok. 99,7458% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy spółki Artman SA.

11. Podmioty zależne od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujące
oraz podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy oraz rodzaj powiązań między tymi podmiotami a
żądającym sprzedaży – jeżeli sprzedający osiągnął wspólnie z tymi podmiotami
liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu
Jak wskazano w puncie 10 powyżej LPP SA samodzielnie i bezpośrednio posiada
akcje Artman SA uprawniające do żądania wykupu zgodnie z przepisem art. 82 ust.
1 Ustawy.
Brak jest podmiotu dominującego wobec LPP SA.
Podmiotami w 100% zależnymi wobec LPP SA (LPP SA posiada bezpośrednio w
wymienionych spółkach 100% udziałów / akcji a tym samym 100% w całkowitej
liczbie głosów) są:
1)

G&M Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

2)

M&G Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

3)

AKME Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

4)

TORA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

5)

P&G Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

6)

SL&DP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

7)

DP&SL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

8)

IL&DP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

9)

PL&GM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

10) GM&PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
11) AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
12) LIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
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13) LUMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
14) KAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
15) KUMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
16) AMUL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
17) AMUK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
18) AMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
19) MM&MR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
20) LPP Retail Estonia OU z siedzibą w Talinie, Estonia;
21) LPP Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy;
22) LPP Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry;
23) LPP Retail Latvia LTD z siedzibą w Rydze, Łotwa;
24) UAB LPP z siedzibą w Wilnie, Litwa;
25) LPP Ukraina z siedzibą w Przemyślanach, Ukraina;
26) RE Trading Zamknięta Spółka Akcyjna z siedzibą w Moskwie, Rosja;
27) LPP Fashion Distributor SRL siedzibą w Bukareszcie, Rumunia;
28) ES STYLE z siedzibą w Moskwie, Rosja;
29) Fashion Point z siedzibą w Moskiwie, Rosja;
30) LPP Retail Bulgaria LTD z siedzibą w Sofii, Bułgaria;

LPP SA jest ponadto podmiotem dominującym wobec Artman SA, z uwagi na
fakt, iż posiada w sumie 4 259 597 akcji Artman SA, co odpowiada 99,7458%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Artman SA.

Artman SA posiada 100 % udziałów we wskazanych niżej spółkach:
1. Artman Lit z siedzibą w Wilnie, Litwa.
2. House Plius z siedzibą w Kłajpedzie, Litwa.
3. Artman Slovakia z siedzibą w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.
4. Artman Mode z siedzibą w Ostrawie, Czechy.

12.

Procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką

posiada każdy z podmiotów, o których mowa w punkcie 11
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Jedynym podmiotem posiadających akcje Artman SA spośród podmiotów, o których
mowa w pkt. 11. jest LPP SA.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu
26 stycznia 2009 r.

14. Dzień wykupu
30 stycznia 2009 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną
pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji
podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych
wykupującego

Akcjonariuszom Artman SA, będącym posiadaczami Akcji zwraca się uwagę, że w
dniu wykupu wskazanym w punkcie 14. powyżej, tj. 30 stycznia 2009 r., zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538), zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji poprzez
zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych LPP SA w zamian za zapłatę
iloczynu liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego
inwestora i Ceny Wykupu.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez
ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw
z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji – w przypadku akcji mających
formę dokumentu
Nie

dotyczy

ponieważ

przedmiotem

przymusowego

wykupu

są

Akcje

zdematerializowane.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje
Zapłata za Akcje nastąpi w dniu określonym w punkcie 14. powyżej, tj. 30 stycznia
2009 r. poprzez przelanie kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na
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rachunku papierów wartościowych danego inwestora i Ceny Wykupu (tzn. 92,65 zł
za jedną Akcję) na rachunek wskazany przez właściciela akcji objętych
Przymusowym Zakupem. Zapłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
regulacjami KDPW.

18.

Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym dokumentów

potwierdzających

osiągnięcie

liczby

głosów

z

akcji

uprawniającej

do

przymusowego wykupu
LPP SA złożył w Copernicus uwierzytelnioną kopię świadectwa depozytowego
opiewającą na 4.259.597 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią ok. 99,7458% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Artman SA.
Powyższa liczba głosów uprawnia do przeprowadzenia przymusowego wykupu
według art. 82 ust. 1 Ustawy.

19.

Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia na okres nie krótszy niż do

końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z
wykorzystaniem tego zabezpieczenia
LPP SA ustanowił zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż
100% wartości Akcji, w kwocie 1.477.860,15 zł. (słownie: jeden milion czterysta
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 15/100), na okres nie
krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata za Akcje nastąpi z
wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w
drodze przymusowego wykupu.

Podpisy osób działających
w imieniu żądającego sprzedaży:
________________________________

________________________________

Podpisy osób działających
w imieniu Copernicus Securities SA
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