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WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011 R. 

 

Działając na podstawie przepisu art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze (i) 
informację Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010 w 
ten sposób, iż zysk proponuje się w całości przenieść na kapitał zapasowy, oraz (ii) treść 
projektów uchwał zamieszczonych na stronie internetowej Spółki, zgłaszam niniejszym projekt 
uchwały w zakresie objętym pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP 
SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r. 

Wnoszę o poddanie pod głosowanie we wspomnianym punkcie porządku obrad uchwały 
następującej treści: 

« UCHWAŁA NR 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu 
spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać 
podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 
148.871.872,99 zł w następujący sposób: 

 kwotę 135.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy 

 kwotę  13.871.872,99 zł przenieść na kapitał zapasowy. 

2. Działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie wyznacza: 

 8 września 2011 r. jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzień dywidendy), 

 23 września  2011 r. jako termin wypłaty dywidendy. » 

Wskazuję, iż wypłata części zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2010 leży w interesie 
akcjonariuszy, albowiem prawo do dywidendy jest istotnym składnikiem ich uprawnień, jak 
również nie spowoduje istotnych negatywnych konsekwencji dla Spółki. 

Informuję jednocześnie, iż jestem akcjonariuszem uprawnionym do żądania umieszczenia w 
porządku obrad NWZA określonych spraw, albowiem posiadam 200 728 akcji Spółki, co stanowi 
11,39 % ogółu kapitału zakładowego, a więc powyżej poziomu jednej dwudziestej kapitału 
zakładowego, o którym mowa w przepisie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

 


