Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka: LPP S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2007 roku
Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 160.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Uchwaa nr 1 /2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP SA. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa na
Przewodniczącego dzisiejszego zgomadzenia powołać Pana Sławomra Łobodę."
Uchwaa nr 2/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP SA. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa powoać na
dzisiejszym zgomadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Daiusz
Pacha Stanisław Deiszak".
Uchwaa nr 3/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP SA. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa pzyjąć,
na dzisiejszym zgomadzeniu, następujący poządek obad:
1. Otwacie obad i wybór pzewodniczącego Zgomadzenia.
2. Stwedzenie pawdowości zwoania Wanego Zgomadzenia oaz ego zdoności do
podejmowania uchwał, spoządzenie isty obecnośc.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęce poządku obrad.
5. Odczytanie uchway:
a) Rady Nadzoczej w sprawe w sprawe oceny spawozdania finansowego Spółki oaz
sprawozdania Zaządu spoządzonych za 2006 oku,
b) Rady Nadzoczej w spawe rozpatrzenia uchwały Zaządu w sprawe sposobu
ozpoządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 ok w kwoce
42.942.925,52 zł.
c) Rady Nadzoczej w spawe pzyjęca opnii Rady Nadzoczej w pzedmoce spraw, które mają
być rozpatrzone pzez Wane Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czewca 2007 oku,
d) Rady Nadzoczej w spawe kompeksowej oceny sytuacji Spółki w 2006 oku,
e) Rady Nadzoczej w spawe w spawe oceny skonsodowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitaowej LPP SA. za 2006 ok sprawozdania Zaządu z dziaaności grupy kapitaowej LPP SA.
spoządzonego za 2006 roku,
f) Zaządu w sprawe sposobu ozpoządzenia zyskiem Spółki wypacowanym za 2006 ok w
kwoce 42.942.925,52 zł.,
6. Przedstawenie, rozpatrzenie i zatwedzenie spawozdania Zaządu z dziaaności Spółki
za ok 2006 oraz sprawozdania Zaządu z dziaaności grupy kapitaowej LPP SA. za 2006 ok.
7. Przedstawenie, rozpatrzenie i zatwerdzenie spawozdania Rady Nadzorczej z dziaaności za
ok 2006.
8. Przedstawenie, ozpatrzenie i zatwedzenie sprawozdania finansowego Spółki za ok
2006.
. Przedstawenie,
ozpatrzenie
i
zatwedzenie
skonsodowanego
spawozdania
finansowego grupy kapitaowej LPP SA. za rok 2006.
10. Podjęce uchway w sprawe udzieenia Zaządowi absolutoium z wykonania
obowiązków za ok 2006.
11. Podjęce uchway w spawe udzieenia Radzie Nadzorczej absolutoium z wykonania
obowiązków za ok 2006.
12. Podjęce uchway o podziae czystego zysku Spółki wypacowanego w 2006 oku w kwoce
42.942.925,52 zł.,
13. Odczytanie uchway Zarządu w spawe uzasadnienia wpowadzenia do statutu spółki,
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postanoweń dotyczących upoważnienia Zaządu do podjęca uchway o podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki w amach nstytucji kapitału doceowego oaz o
upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzoczej, pawa poboru akcji,
które zostaną wyemitowane w amach kapitału doceowego [wyłączenie prawa poboru]
14. Podjęce uchway w przedmoce zmany § 5 statutu Spółki poprzez dodanie ust. od 5
do ust. 10 wpowadzających zapisy: upoważniające Zaząd do podjęcia uchway o
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w amach nstytucji kapitału doceowego
oaz o upoważnieniu Zaządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzoczej, pawa poboru
akcji, które zostaną wyemitowane w amach kapitału doceowego co stanowi zmanę
kompetencji Wanego Zgomadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru
akcji, które zostaną wyemitowane w amach kapitału doceowego i stanowi faktycznie
uchwałę w zakresie pozbawenia akcjonaiuszy prawa poboru akcji, które zostaną
wyemitowane w amach nstytucji kapitału doceowego.
15. Podjęce uchway w sprawe: (i) zawacia przez Spółkę umowy o ejestrację w
depozycie papierów wartoścowych akcji, któe zostaną wyemitowane w amach kapitału
doceowego, (ii) ubegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w
amach kapitału doceowego do obrotu na ynku egulowanym, (iii) demateazacji akcji, które
zostaną wyemitowane w ramach kapitału doceowego.
16. Podjęce uchway w sprawe upoważnienia Rady Nadzoczej do uchwaenia tekstu
ednoitego statutu Spółki uwzględniającego zmany statutu wprowadzone uchwałą o
akiej mowa w pkt 14 powyżej.
17. Przedstawenie Zasad, na których zostanie w Spółce przepowadzony progam
motywacyjno uznaniowy da kady menadżerskiej LPP S.A. Podjęcie uchway o wdrożeniu w
Spółce nowego programu motywacyjno-uznaniowego da kady menadżerskiej Spółki oaz
o upoważnieniu Rady Nadzoczej do podjęcia uchway pzyjęciu egulamnu programu
motywacyjno-uznaniowego da kady menadżerskiej Spółki
18. Zamknięce obad Zgromadzenia.
Uchwaa nr 4/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa zatwerdzić
sprawozdanie Zaządu z dziaaności Spółki spoządzone za 2006 ok oaz sprawozdanie
Zaządu z dziaaności grupy kapitaowej, w której jednostką domnującą jest LPP S.A.
za 2006 ok."
Uchwaa nr 5/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa zatwerdzić
sprawozdanie Rady Nadzorczej spoządzone za 2006 ok."
Uchwaa nr 6/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa zatwedzić:
sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 ok, w ozumeniu odpowednich przepisów ustawy z
dnia 29 wześnia 194 oku ?O achunkowości" zaweające między nnymi następujące
dane:
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Lp. Przedmot Kwota w tys. Złotych
1. Aktywa / pasywa : 513.480
2. Przychód ze spzedaży 766.045
3. Zysk netto 42.942
Uchwaa nr 7/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa zatwedzić:
skonsodowane spawozdanie finansowe grupy kapitaowej, w której jednostką domnującą
est LPP S.A. za 2006 ok, w ozumeniu odpowednich pzepisów ustawy z dnia 29 września 194
oku ?O rachunkowości" zawerające między nnymi następujące dane :
Lp. Przedmot Kwota w tys. złotych
1. Aktywa / pasywa : 535.974
2. Przychód ze spzedaży 826.455
3. Zysk netto 41.023
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Uchwaa nr 8/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa udzieić Panu
Markowi Piechockiemu Prezesowi Zaządu Spółki absolutoium z ego dziaaności ako
członka Zarządu w 2006 roku."
Uchwaa nr 9/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa udzieić Pani
Acji Mińskiej Wcepezesowi Zaządu Spółki absolutoium z ej dziaaności ako członka
Zaządu w 2006 oku."
Uchwaa nr 10/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa udzieić Panu
Daiuszowi Pachli Wcepezesowi Zaządu Spółki absolutoium z jego dziaaności jako
członka Zaządu w 2006 oku."
Uchwaa nr 11/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa udzieić Panu
Stanisławowi Deiszakowi Wcepezesowi Zaządu Spółki absolutoium z jego dziaaności
jako członka Zarządu w 2006 roku."
Uchwaa nr 12/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa udzieić Panu
Aeksandowi Moozowi Wcepezesowi Zaządu Spółki absolutoium z ego dziaaności jako
członka Zarządu w 2006 roku."
Uchwaa nr 13/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP SA. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa udzieić
członkom ady Nadzoczej Panom:
? Jezemu Lubaniec Prezes Rady Nadzoczej,
? Krzysztofowi Fąferkowi,
? Wojcechowi Oejniczakowi,
? Krzysztofowi Olszewskiemu,
? Macejowi Matusiakowi,
? Andzejowi Puśleckiemu
absolutoium z ch dziaaności jako członków Rady Nadzoczej w 2006 oku."
Uchwaa nr 14/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP SA. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawa
rozpoządzić zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 rok w kwoce 42.942.925,52 zł., w
następujący sposób: (i) zysk w kwoce 460.683,72 złote pzeznacza się na pokryce
straty powstaej w związku ze zmaną zasad rachunkowości pzy pzejściu na
spawozdawczość spoządzaną zgodnie z Międzynaodowymi Standadami
Rachunkowości
(ii) zaniechać wypaty dywdendy i pzekazać pozostay zysk w kwocie 42.482.241,8 złotych
w caości na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwaa numer 15/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP SA. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgromadzenie LPP SA. postanawa zmenić statut Spółki w ten sposób, że w § 5
statutu dodaje się ustępy od 5 do 10 w następującym bzmeniu:
5. Zaząd Spółki ma prawo do dnia 28 czewca 2010 roku, na zasadach określonych w
art. 444-447 kodeksu spółek handowych, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o
kwotę nie większą niż 30.000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych) w dodze emisji nie
więcej niż 15.000 akcji sei I [kapitał doceowy].
6. Cena emisyjna akcji nowych emisji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału
doceowego, będzie wynosić 2 złote.
7. Zaząd ma prawo w ramach maksymanej, dopuszczanej wysokości kapitału
doceowego, określonego w ust. 5, dokonywać welu podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki, popzez wee emisji akcj.
8. Zaząd Spółki, za zgodą Rady Nadzoczej, ma prawo wyłączyć, prawo poboru
akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
w
amach kapitału doceowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału
doceowego, będą zaofeowane wyłącznie osobom upawnionym do objęca tych akcji w
amach programu motywacyjno-uznaniowego eazowanego pzez Spółkę zgodnie z
pzyjętym w Spółce pogamem motywacyjno-uznaniowym aki zostanie uchwaony pzez
Radę Nadzoczą Spółki. . Zaząd Spółki, zgodnie z treścią art. 446 § 1 kodeksu
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spółek handowych est upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w amach kapitału doceowego w
tym w szczególności do: pzepowadzenia i zaejestrowania emisji akcji, które zostaną
wyemitowane w ramach kapitału doceowego, ustaenia wszelkich temnów związanych z
pzepowadzeniem emisji tych akcji oaz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem
zasad wynikających z pzyjętego przez Spółkę pogamu motywacyjno-uznaniowego da
kluczowych pacowników i współpacowników spółki,
wpowadzenia w statuce edakcyjnych zman związanych z wpowadzeniem do statutu zapisów
dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń sei
i lczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego.
10. Upoważnia się Radę Nadzoczą Spółki do spoządzenia tekstu ednoitego statutu
Spółki uwzględniających zmany statutu wynikające z podwyższenia kapitału
zakładowego w amach nstytucji kapitału zakładowego.
Uzasadnienie.
Wprowadzenie zman statutu poegające na wpowadzeniu do statutu zapisów dotyczących
upoważnienia Zaządu do podjęcia uchway o podwyższeniu kapitału zakładowego
spółki w amach nstytucji kapitału doceowego uzasadnione jest inteesem Spółki
poegającym na:
(i) związaniu kluczowych pracowników i współpacowników Spółki ze spółką
popzez zapewnienie tym osobom wynagodzenia powiązanego z wynikami Spółki,
(ii) wprowadzeniu systemu motywacyjnego gwaantującego pozyskanie i utrzymanie
najepszych pracowników pzez Spółkę. Utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników i
współpracowników Spółki z całą pewnością eży w nteesie Spółki ponieważ
bak wysokokwaifikowanych i dośwadczonych pracowników i współpacowników stanowić
może eane zagożenie da ozwoju Spółki,
(iii) wdrożeniu w Spółce pogamu motywacyjno-uznaniowego da kady menadżerskiej
Spółki w opaciu o prostą i eastyczną konstrukcję, nie wymagającą udziału osób
trzecich np. biur maklerskich czy też banków nwestycyjnych, metoda ta est najtańszą, z
perspektywy Spółki, fomą pzeprowadzenia skutecznego pogamu
motywacyjno-uznaniowego da kady zaządzającej Spółki.
Przyznanie Zaządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzoczej, pawa do wyłączenia
akcjonaiuszom prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału w
amach kapitału doceowego eży w nteesie Spółki. Wszystkie akcje, które zostaną
wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w amach kapitału
doceowego będą objęte pzez kluczowych pracowników i współpacowników Spółki
w
amach reazowanego pzez Spółkę progamu motywacyjno-uznaniowego da kady
menadżerskiej Spółki. Ceem wprowadzenia w Spółce pogamu
motywacyjno-uznaniowego da kady menadżerskiej Spółki est związanie osób kluczowych
da Spółki popzez zapewnienie tym osobom wynagodzenia powiązanego z wynikami
Spółki. Utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników i współpacowników Spółki
z całą pewnością eży w
nteesie Spółki, ponieważ brak wysokokwaifikowanych i dośwadczonych pracowników i
współpacowników stanowić może eane zagożenie da dalszego, dynamcznego rozwoju
Spółki.
W związku z powyższym pzyznanie Zaządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzoczej, pawa
do wyłączenia dotychczasowym akcjonaiuszom prawa poboru akcji, wyemitowanych w
związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału doceowego, jest w pełni
uzasadnione nteesem Spółki pommo, że faktycznie doprowadzi do pozbawenia
dotychczasowych akcjonaiuszy pawa poboru akcji akie będą emitowane, w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w amach kapitału doceowego."
Uchwaa numer 16/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP S.A. upoważnia Zaząd do zawacia w meniu Spółki z Krajowym
Depozytem Papierów Wartoścowych umowy, której pzedmotem est ejestracja w depozycie
papierów wartościowych, akcji wyemitowanych w amach kapitału doceowego, które
będą pzedmotem ubiegania się o dopuszczenie do obotu na ynku eguowanym. Wane
Zgomadzenie LPP S.A. postanawa, że akcje, które zostaną wyemitowane w ramach
kapitału doceowego zostaną dopuszczone do obotu na ynku eguowanym. W związku z
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powyższym Wane Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich
czynności pawnych w tym do zawaca w meniu Spółki stosownych umów, któe okażą
się niezbędne do dopuszczenia akcji, które zostaną wyemitowane w amach kapitału
doceowego do obrotu na ynku egulowanym.
Wane Zgomadzenie LPP S.A. postanawa, że akcje, które zostaną wyemitowane w ramach
kapitału doceowego zostaną zdemateazowane i zostaną zaejestrowane w depozycie
papierów wartoścowych"
Uchwaa numer 17/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgomadzenie LPP S.A. upoważnia Radę Nadzoczą LPP S.A. do uchwaenia tekstu
ednoitego statutu Spółki, uwzględniające zmany statutu wprowadzone uchwałą
Wanego Zgomadzenia numer 15/2007 z 2906.2007 roku".
Uchwaa numer 18/2007 Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 2906.2007 oku
?Wane Zgromadzenie LPP S.A. postanawa, że w Spółce zostanie pzepowadzony pogam
motywacyjno - uznaniowy da kady menadżerskiej LPP S.A. zgodnie, z którym kada
menadżerska LPP S.A. będzie maa prawo objąć na zasadach prefeencyjnych akcje
Spółki, które zostaną wyemitowane w amach kapitału doceowego. Program
motywacyjno -uznaniowy da kady menadżerskiej LPP S.A. zostanie pzeprowadzony w
szczególności na następujących zasadach:
1) Czas eazacji pogamu 2007 - 2010.
2) Osoby uczestniczące w pogame to członkowe Zaządu oaz pracownicy i
współpacownicy mający kluczowe znaczenie da Spółki, [Osoby Upawnione]
3) Maksymana ość akcji do objęca pzez Osoby Upawnione w czasie eazacji pogamu
15.000 akcji,
4) Członkom Zaządu Spółki akcje zostaną pzydzieone w uchwae Rady Nadzorczej.
Pracownikom i współpracownikom Spółki akcje będą pzydziae w uchwae Zaządu.
5) Za dany ok eazacji programu akcje będą mogy zostać pzyznane pod warunkiem, że
Grupa Kapitaowa LPP S.A. za dany ok obrotowy uzyska zysk netto o co najmniej 10 %
większy niż zysk netto uzyskany za popzedni rok obrotowy, pzy czym warunkiem
pzydziału akcji za 2007 ok będzie wypracowanie pzez Grupę Kapitaową LPP S.A. zysku
nie mniejszego niż 1 70 % zysku wypacowanego za 2006 ok.
6) Członkowe Zaządu mogą, za dany ok obrotowy, otrzymać akcje w ości nie
większej niż czba będąca oazem: dwudziestopięciokrotności, średniego
mesięcznego wynagodzenia podstawowego brutto, wypłaconego wskazanym wyżej
osobom w danym roku obrotowym i kursu akcji Spółki z dnia poprzedzającego dzień
podjęcia pzez Radę Nadzoczą uchway o pzydziae akcji członkom wskazanym wyżej
osobom.
7) Pracownicy i Współpracownicy Spółki upawnieni do otrzymania akcji mogą za dany
ok obrotowy otrzymać akcje w ości nie większej niż czba będąca orazem:
dwunastokrotności, średniego mesięcznego wynagodzenia podstawowego brutto,
wypłaconego tym osobom w danym roku obotowym i kursu akcji Spółki z dnia
popzedzającego dzień podjęcia przez Zaząd uchway o pzydziae akcji wskazanym wyżej
osobom, ednakże Rada Nadzorcza, na wniosek Zaządu, może zwiększyć wskazaną
wyżej czbę akcji, która za dany okres ozliczeniowy zostanie przyznana Pracownikom lub
Współpacownikom Spółki z tym zastrzeżeniem, że czba tak pzyznanych akcji nie może
być nigdy większa niż czba akcji przyznana za dany okres ozliczeniowy Wcepezesom
Zaządu.
8) Warunkiem pzyznania pzez Zaząd lub Radę Nadzorczą akcji w amach pzyjętego
pogamu motywacyjno - uznaniowego będzie złożenie przez uprawnione osoby
ośwadczenia z treści, których wynikać będzie, że:
(a) osoby upawnione do otrzymania pemi uznaniowej w fome pieniężnej, dokonay wyboru
otrzymania tej pemi w fome pawa do nabyca akcji, przy czym ość akcji nabywanych w
amach programu motywacyjno-uznaniowego będzie wylczana ako oaz 120 % kwoty naeżnej
pemi uznaniowej brutto i ceny ynkowej akcji z dnia popzedzającego podjęce stosownej
uchway,
(b) osoby upawnione do nabyca akcji zobowiążą się do niezbywania tych akcji w temnie
dwóch at od dnia nabycia akcj.
Wane Zgomadzenie LPP S.A. upoważnia Radę Nadzoczą LPP S.A. do uchwaenia tekstu
egulamnu progamu motywacyjno - uznaniowego da kady menadżerskiej LPP S.A.
uwzględniające podane wyżej paametry."
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