Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LPP S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 3 lipca 2009 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 138 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób
głosowania
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Uchwała
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa
poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamiana obligacji
zamiennych na akcje, zmiany statutu.
Działając na zasadzie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 ustawy z dnia 15
września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze
zmianami) [dalej „Kodeks Spółek Handlowych”] oraz art. 20 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300
ze zm.) [dalej „Ustawa o Obligacjach”], oraz na podstawie § 6 ust. 4 statutu LPP
spółka akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna uchwala
co następuje:
§ 1 [Emisja Obligacji].
1. LPP spółka akcyjna (dalej „Spółka”) wyemituje nie więcej niŜ 106.250
obligacji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1 do numeru 106.250, o
wartości nominalnej równej 1.600 zł kaŜda [dalej „Obligacje”], zamiennych na
akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 2 złote kaŜda i
wartości emisyjnej 1.600 złotych kaŜda [dalej „Akcje serii K”].
2. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000000778,
oraz posiada siedzibę w Gdańsku przy ul. Łąkowa 39/44, kod pocztowy 80-769.
3. Podstawa prawna emisji obligacji jest: uchwała Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 4/07/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku
oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 Ustawy o Obligacjach, § 6
ust. 4 statutu Spółki.
4. Cena emisyjna Obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji.
5. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji wynosi 170.000.000 zł.
6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z
chwila dokonania zapisu w ewidencji prowadzonej przez bank lub firmę
inwestycyjna i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz
tych Obligacji.
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów
Ustawy o Obligacjach.
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do
indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach.
Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia, o
której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).
9. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K, zostaną wykupione
przez Spółkę w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
10.Obligacje zostaną wykupione za zapłata kwoty pienięŜnej równej ich wartości
nominalnej.
11.Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku gdy zostaną subskrybowane co
najmniej 62.500 Obligacji o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 100.000.000
(sto milionów) złotych. [dalej „Próg emisji Obligacji”].
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12.Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest
stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększony o marŜe, której wysokość zostanie
ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale opisanej w ust. 16 lit. (a), z tym
zastrzeŜeniem, Ŝe marŜa ta nie moŜe być wyŜsza niŜ 2 %.
13.Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
14.Dzien przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym
zastrzeŜeniem, Ŝe przydział Obligacji nie moŜe nastąpić wcześniej niŜ w dniu
ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
wzmianki wskazującej maksymalna wysokość podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii K.
15.Spółka na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale
Zarządu, o której mowa w pkt 16 lit. (a) niniejszego paragrafu zobowiązuje
się: (i) dokonać wykupu Obligacji po cenie nominalnej albo (ii) dokonać
zamiany Obligacji na Akcje serii K oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od
Obligacji.
16.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaŜnia Zarząd do:
a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji obligacji nieokreślonych w
niniejszej uchwale w tym w szczególności: wysokości odsetek, terminów zapłaty
odsetek, terminów emisji Obligacji,
b) dokonania przydziału Obligacji;
c) ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni
do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje
serii K oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę zwanego
dalej Dniem Wykupu;
d) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub
uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia
pienięŜnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu
wyliczenia takiego świadczenia - jeŜeli będzie ono przewidziane;
e) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia
emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom Obligacji oraz
zapewniania realizacji praw z Obligacji.
f) wyznaczenia Obligatariuszom daty do złoŜenia oświadczenia zwierającego
zobowiązanie do skorzystania z prawa zamiany Obligacji na Akcje serii K.
§ 2 [Zamiana Obligacji na Akcje].
1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane
Obligacje Akcji serii K.
2. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji moŜe zostać
zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu,
uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o
obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w
kaŜdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności
odsetek od Obligacji, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnie oświadczenie o
realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji moŜe być
złoŜone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii K kapitał zakładowych Spółki
zostanie powiększony o kwotę nie większa niŜ 212.500 zł, w drodze emisji nie
więcej ni7 106.250 Akcji serii K, kaŜda o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) i
wartości emisyjnej 1.600 zł.
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4. Cena zamiany wynosi 1.600 zł, co oznacza, Ŝe jedna Obligacja będzie mogła
zostać zamieniona na jedna Akcje serii K. Na kaŜdy jeden złoty wartości
nominalnej Akcji serii K przypada 800 zł wartości nominalnej Obligacji.
5. W przypadku, jeŜeli po wydaniu Obligacji a przed zamiana Obligacji na Akcje
serii K, zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji
na Akcje serii K, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób,
Ŝe cena emisyjna jednej Akcji serii K, zostanie przemnoŜona przez iloraz
liczby akcji istniejących w Spółce przed zmiana wartości nominalnej i liczby
akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej [dalej „Nowa Cena Zamiany”].
Liczba Akcji serii K przypadających do objęcia na jedna Obligacje w przypadku, o
którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej, zaokrąglonej w
dół do jedności, stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji - to jest kwoty
1.600 – oraz Nowej Ceny Zamiany.
6. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii K albo przed
dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji
Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez
zapłatę kwoty, o której mowa w § 1 ust. 10. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii K, wygasa w dniu przekształcenia
Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki.
§ 3 [Warunkowe podwyŜszenie kapitału].
1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii
K, podwyŜsza się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą
niŜ 212.500 zł.
2. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie
więcej niŜ 106.250 Akcji Serii K, ka7da o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote)
3. Cena emisyjna Akcji serii K wynosi 1.600 zł za jedna Akcje serii K.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą wyłącznie obligatariusze
Obligacji, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
5. Akcje serii K zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii K, tj. w
drodze konwersji wierzytelności przysługujących Obligatariuszom wobec
Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii K.
6. Cena emisyjna i nominalna Obligacji wynosi 1.600 złotych.
7. Akcje serii K będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu
spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na
formularzach przygotowanych przez Spółkę.
8. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji moŜe zostać
zrealizowane w kaŜdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu
wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnie
oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany
Obligacji moŜe być złoŜone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału
Obligacji.
9. PodwyŜszenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w
ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne
pod warunkiem, Ŝe obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w
niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16
niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz
Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo
zamiany Obligacji na Akcje serii K.
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10.UpowaŜnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały, szczegółowych zasad, warunków
oraz terminów subskrypcji Akcji serii K jak równieŜ do określenia i wskazania
osób, które obejma Akcje serii K z podaniem liczby Akcji serii K, która zostanie
przydzielona tym osobom.
11.Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 roku. § 4 [Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji].
1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo
poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz
uzasadniająca cenę emisyjna Obligacji, sporządzona zgodnie z treścią art. 433
§ 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii K wyłącza się w całości prawo
poboru Akcji serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz
uzasadniająca cenę emisyjna Akcji serii K, sporządzoną zgodnie z treścią art.
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5 (Zmiana Statutu).
W związku z warunkowym podwyŜszeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji
Akcji zmienia się statut Spółki w ten sposób, Ŝe po dotychczasowym § 5 dodaje
się nowe postanowienie oznaczone jako § 51 o następującej treści:
1. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej ni7 212.500 zł.
i dzieli się na nie więcej ni7 106.250 akcji zwykłych na okaziciela serii K o
wartości nominalnej 2 zł kaŜda.
2. Celem warunkowego podwyŜszenia jest przyznanie, posiadaczom obligacji
zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji
serii K.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji
zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji moŜe zostać
zrealizowane w kaŜdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu
wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnie
oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany
Obligacji moŜe być złoŜone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału
Obligacji.”
§ 6. [Wejście w Ŝycie].
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia”.
Uchwała
w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dotyczące podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki.
„Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5
Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia Rade Nadzorcza LPP SA do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone
uchwała Walnego Zgromadzenia numer 4/2009 z 03.07.2009 roku.
Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Rade Nadzorcza LPP SA do ustalenia
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tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wynikające z
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego
podwyŜszenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku zamiany obligacji
wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwała Walnego Zgromadzenia numer
4/2009 z 03.07.2009 roku na akcje serii K.”
Uchwała
w sprawie upowaŜnienia Zarządu do zawarcia w imieniu spółki z KDPW
umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii K w KDPW.
„Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do zawarcia, w
imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której
przedmiotem będzie rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, Ŝe akcje serii K zostaną
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz, Ŝe akcje serii K zostaną
zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów
wartościowych. Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do
dokonania, w imieniu Spółki, wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia
akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym, jak teŜ do zdematerializowania i
zarejestrowania akcji serii K w depozycie papierów wartościowych.”
Uchwała
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
1. Zmiana PKD.
2. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 statutu i nadać mu
następujące brzmienie:
2. Uprawnieni z akcji imiennych maja prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeŜeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed
data Walnego Zgromadzenia (termin ten dalej będzie określany jako „dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”).»
3. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3 i nadać mu
następujące brzmienie:
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mającymi postać dokumentu
maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli dokumenty akcji
zostaną złoŜone w siedzibie Spółki nie później niŜ w dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji moŜe zostać złoŜone zaświadczenie wydane na dowód złoŜenia
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział
na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego strona umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, Ŝe
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu.»
4. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4 i nadać mu następujące
brzmienie:
4. Akcjonariusze dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela
maja prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli znajdują się na
wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym i udostępnionym
Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a
ustalonym na podstawie wydanych przez podmioty prowadzące rachunki
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papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu lub równowaŜnych dokumentów, zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
5. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 24 i nadać mu następujące
brzmienie:
Przed kaŜdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych
w Kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa
w nim. Lista ta powinna być wyłoŜona w siedzibie Spółki przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, przy czym akcjonariusz ma prawo
Ŝądać przesłania tej listy poczta elektroniczna na wskazany adres.
6. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 28 i nadać mu następujące
brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub
na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna dwudziesta
kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany zadośćuczynić temu Ŝądaniu w terminie czternastu dni od
dnia doręczenia wniosku. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przysługuje równieŜ Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce.
7. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 29 i nadać mu następujące
brzmienie:
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji
bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać informacje wymagane
przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.»
8. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 30 i nadać mu następujące
brzmienie:
Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiąŜących uchwał bez względu na
liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeŜeli przepisu
niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
9. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 i nadać mu następujące
brzmienie:
1. Uchwały zapadają zwykła większością głosów oddanych, chyba Ŝe niniejszy
Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
10. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 i nadać mu
następujące brzmienie:
2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia musza być uprzednio
przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Rade Nadzorcza.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego,
którzy Ŝądają zwołania Walnego Zgromadzenia albo postawienia określonych
spraw na porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia, są zobowiązani
co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
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przedstawić Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej uzasadnienie wniosku
lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad.
§ 2. Walne Zgromadzenie postanawia, iŜ zmiany statutu Spółki wchodzą w Ŝycie
w dniu ich wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, przy czym zmiany § 23 ust. 2, 3 i
4, § 24, § 28, § 29, § 33 ust. 2 statutu Spółki (punkty 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10
powyŜej) wejdą w Ŝycie nie wcześniej niŜ w dniu 3 sierpnia 2009 roku.”
Uchwała
w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki uwzględniającego zmiany z pkt. powyŜej.
Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Rade Nadzorcza LPP S.A. do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone
uchwała Walnego Zgromadzenia numer 7/2009 z 03.07.2009
roku.”
Uchwała
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
§1.Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o postanowienie § 31 ust. 3 statutu
Spółki uchyla niniejszym w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia
przyjęty uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27
czerwca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami i przyjmuje Regulamin
Walnego Zgromadzenia.
§2.Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.
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