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Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest 
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 
okresie obrotowym, obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej, 
ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagroŜeń. 
  
Niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. (dalej zwana 
„Grupą”) obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku. 
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I.  Podstawowe informacje o Grupie 
 
LC Corp S.A. (dalej równieŜ jako „LC Corp”) została utworzona dnia 3 marca 2006 r. i 
wpisana w dniu 15 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077. Spółka posiada numer REGON 
020246398. 
W skład Grupy na dzień 30 czerwca 2007 r. wchodzą oprócz spółki LC Corp S.A. następujące 
spółki zaleŜne: 

• Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w KRS 12 
września 2002 r. jest spółką, która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania 
projektem deweloperskim Arkady Wrocławskie. Udział LC Corp S.A. w jej kapitale 
zakładowym wynosi 100%. 

• Wrocław Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w KRS 
16 grudnia 2005 r. jest spółką, która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania 
projektem deweloperskim Sky Tower. Udział LC Corp S.A. w jej kapitale zakładowym 
wynosi 99,997%. 

• Warszawa Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w KRS 
30 maja 2006 r. jest spółką, która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania 
projektami deweloperskimi Grupy w Warszawie i okolicach. Udział LC Corp S.A. w jej 
kapitale zakładowym wynosi 99,933%. 

• Vratislavia Residence Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w KRS 8 
lutego 2007 r. jest spółką, która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania 
projektem deweloperskim Vratislavia Residence. Udział LC Corp S.A. w jej kapitale 
zakładowym wynosi 100%. 

• Europlan Projekt Gocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w KRS 8 
sierpnia 2005 r. jest spółką, która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania 
projektem deweloperskim Osiedle Przy Promenadzie Udział Emitenta w jej kapitale 
zakładowym wynosi 100 %. 

• Europlan Projekt II sp. z o.o. zarejestrowana w KRS 12 maja 2006 r. jest spółką, która 
została zawiązana w celu realizacji i zarządzania projektem deweloperskim Crown 
Apartments. Udział Emitenta w jej kapitale zakładowym wynosi 100 %. 

• Europlan Projekt III sp. z o.o. zarejestrowana w KRS 8 grudnia 2006 r. jest spółką, 
która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania projektem deweloperskim 
Rezydencja Kaliska. Udział Emitenta w jej kapitale zakładowym wynosi 100 %. 

• Europlan Projekt IV sp. z o.o. zarejestrowana w KRS 8 marca 2007 r. jest spółką, 
która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania projektem deweloperskim 
Osiedle Zielony Złocień Udział Emitenta w jej kapitale zakładowym wynosi 100 %. 

• Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. sp. k. zarejestrowana w KRS 11 października 2005 
r. jest spółką, która została zawiązana w celu realizacji i zarządzania projektem 
deweloperskim Osiedle Przy Promenadzie. Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. sp. k. 
jest w 100% (bezpośrednio i pośrednio przez Europlan Projekt Gocław sp. z o.o.) 
kontrolowana przez Emitenta. 

• Łódź Residence sp. z o.o. jako spółka stowarzyszona na dzień 30 czerwca 2007 r. 
zarejestrowana w KRS 27 lutego 2007 r. jest spółką, która została załoŜona w celu 
realizacji i zarządzania projektem deweloperskim Łódź Residence. Udział Emitenta w 
jej kapitale zakładowym wynosił na dzień 30 czerwca 2007 r. 48%.  
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Struktura organizacyjna Grupy na dzień 30 czerwca 2007 r. 
 

     
     
   

LC Corp S.A                                        
z siedzibą we Wrocławiu               

PODMIOT DOMINUJĄCY   
           
           

   
    

Arkady Wrocławskie S.A                                      
z siedzibą we Wrocławiu               
udział w kapitale: 100%    

Warszawa Nieruchomości sp. z o.o.                                                      
z siedzibą we Wrocławiu                  

udział w kapitale: 99,993% 

           
           

   
    

Wrocław Nieruchomości sp. z o.o.                                                    
z siedzibą we Wrocławiu                  

udział w kapitale: 99,997%    

Vratislavia Residence sp. z o.o.                                                      
z siedzibą we Wrocławiu                  
udział w kapitale: 100% 

           
           

   
    

Europlan Projekt Gocław sp. z o.o.                                                      
z siedzibą w Warszawie                  
udział w kapitale: 100%    

Warszawa Projekt V sp. z o.o. w 
organizacji z siedzibą we Wrocławiu                  

udział w kapitale: 100% 

           
           

   
    

Europlan Projekt II sp. z o.o.                                                     
z siedzibą w Warszawie                  
udział w kapitale: 100%    

Europlan Projekt III sp. z o.o.                       
z siedzibą w Warszawie                     
udział w kapitale: 100% 

           
           

   
    

Europlan Projekt IV sp. z o.o.                                                     
z siedzibą w Warszawie                
udział w kapitale: 100%    

Gdańsk Residence sp. z o.o. w 
organizacji z siedzibą we Wrocławiu                  

udział w kapitale: 100% 

           
           

   
    
  

 
Europlan Projekt Gocław sp. z o.o. 

sp. k.  z siedzibą w Warszawie                 
kontrolowana (pośrednio lub 

bezpośrednio) w 100%       
 
 

1. WaŜniejsze zdarzenia w zakresie zmian w Grupie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2007 r. 

LC Corp wskutek nabycia udziałów od Leszka Czarneckiego w dniu 28 lutego 2007 r. stał się 
jedynym wspólnikiem spółki Vratislavia Residence Sp. z o.o. W dniu 14 maja 2007 r. spółka LC 
Corp S.A. nabyła wszystkie udziały w spółkach: Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. , Europlan 
Projekt II Sp. z o.o., Europlan Projekt III Sp. z o.o., Europlan Projekt IV Sp. z o.o. oraz ogół 
praw i obowiązków komandytariuszy w spółce Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. Sp. k. z 
siedzibą w Warszawie i poprzez jedynego komplementariusza Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. 
sprawuje równieŜ całkowitą kontrolę nad tą spółką.   
 
Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 26 czerwca 2006 r. 
wszystkie akcje LC Corp (A, B, C, D, E, F, G, H) oraz prawa do akcji serii J zostały dopuszczone 
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do obrotu publicznego, a pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji serii J LC Corp nastąpiło 
w dniu 29 czerwca 2007 r.  
 
2. Przedmiot działalności 

 
Przedmiotem działalności Grupy jest działalność deweloperska związana z prowadzonymi 
inwestycjami budowlanymi, przy czym przedmiotem działalności LC Corp odzwierciedlonym w 
systemie ewidencji REGON jest działalność holdingów, działalność w zakresie zarządzania i 
kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność w zakresie 
zagospodarowywania i sprzedaŜy nieruchomości na własny rachunek, działalność w zakresie 
zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
W pierwszym półroczu 2007 LC Corp S.A. realizowała strategię zgodną z podstawowym 
rodzajem działalności tj. działalność inwestycyjną 

 
II. Działalność prowadzona przez Grupę w I połowie 2007 r. - Zdarzenia istotnie 

wpływające na działalność Grupy jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym 
 
1. Zrealizowane projekty deweloperskie 

 
Arkady Wrocławskie 
Projekt został zrealizowany na nieruchomości o powierzchni 17.576 m² połoŜonej w 
centrum Wrocławia, przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4. Część działek wchodzących w 
skład nieruchomości jest własnością spółki Arkady Wrocławskie S.A. (zostały nabyte w 2004 
roku), część jest w uŜytkowaniu wieczystym tej spółki (nabyte w 2004 roku), a dwie (na 
których zostały posadowione budynki) wydzierŜawiono od osoby trzeciej na okres 30 lat. 
Budowa została rozpoczęta 23 marca 2004 roku.  
Projekt obejmował budowę i uŜytkowanie nowoczesnego centrum handlowo-usługowego 
Arkady Wrocławskie o łącznej powierzchni najmu 77.685 m² (w tym m.in. 29.961 metrów 
kwadratowych powierzchni handlowej i 9.625 m² powierzchni biurowej klasy A). Obiekt 
został otwarty dla klientów w dniu 28 kwietnia 2007 r. i od tego czasu Arkady Wrocławskie 
S.A. jako podmiot zarządzający obiektem wynajmują go na cele prowadzenia działalności 
handlowej, kulturalnej oraz biurowej. 
 

2. Projekty deweloperskie w realizacji 
 
Sky Tower 
W maju 2007 r. spółka Wrocław Nieruchomości Sp.  z o.o. uzyskała pozwolenie na rozbiórkę 
obiektu Poltegor, na którego miejscu prowadzona będzie najbardziej znacząca inwestycja 
Grupy – projekt Sky Tower . Zgodnie z planem architektonicznym opracowanym według 
załoŜeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sky Tower będzie 
kompleksem apartamentowo-biurowo-handlowym składającym się z 7 budynków o róŜnej 
wysokości i łącznej powierzchni 267.566 m2. Jeden z apartamentowców wchodzących w 
skład Sky Tower o wysokości ponad 220 metrów będzie najwyŜszym budynkiem 
mieszkalnym w Polsce. Obecnie spółka prowadzi zaawansowany proces rozbiórkowy 
Zakończenie realizacji projektu Sky Tower jest planowane na przełom III i IV kwartału 
2010r.  
 
Vratislavia Residence 
Spółka Vratislavia Residence sp. z o.o. nabyła w dniu 20 lutego 2007 r. nieruchomość o 
powierzchni około 169 hektarów połoŜonej w gminie Wisznia Mała w sąsiedztwie wsi Malin 
w odległości około 5 km od północnej granicy Wrocławia. Nieruchomość (obecnie będąca 
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nieruchomością o przeznaczeniu rolnym) jest połoŜona w pobliŜu kluczowych arterii 
komunikacyjnych: autostrady A4 i drogi ekspresowej Wrocław-Poznań. W pobliŜu 
nieruchomości znajdują się duŜe ilości terenów zielonych oraz akwen wodny a takŜe 18-
dołkowe pole golfowe i stadnina koni.  
Zgodnie z planami LC Corp na nieruchomości zostanie wybudowanych około 650 domów 
mieszkalnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej o łącznej powierzchni uŜytkowej 
około 158.800 m². W ramach osiedla Vratislavia Residence planuje się, iŜ zostaną  
zbudowanie równieŜ: basen, sale sportowe, korty tenisowe, sklepy, punkty gastronomiczne 
oraz przychodnie lekarskie o łącznej powierzchni około 46.730 m² oraz szkoła 
międzynarodowa i przedszkole. 
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania spółka Vratislavia Residence sp. z o.o. nie 
posiada jeszcze pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Ich uzyskanie jest 
planowane nie później niŜ do końca 2008 roku. Rozpoczęcie budowy Vratislavia Residence 
jest planowane bezpośrednio po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. W maju 2007 r. zostały 
zakończone badania z zakresu ekofizjografii. Trwają prace związane z przygotowaniem 
koncepcji uzbrojenia terenu, których zakończenie planowane jest w listopadzie 2007 r.. 
Projekt architektoniczny znajduje się na etapie opracowania pogłębionej koncepcji 
uwzględniającej geotechniczne i fizjograficzne rozpoznanie terenu. Zakończenie prac nad 
projektem architektonicznym jest planowane na koniec września 2007 r.. Zakończenie 
realizacji projektu Vratislavia Residence jest planowane na 2012 rok. 
 
Osiedle Przy Promenadzie w Warszawie 
W sierpniu 2006 r. spółka Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. sp. komandytowa rozpoczęła 
budowę osiedla mieszkaniowego Przy Promenadzie w dzielnicy Gocław, Praga-Południe w 
Warszawie na działce o powierzchni 32.702 m2 znajdującej się na tyłach Centrum 
Handlowego Promenada u zbiegu ulic Rechniewskiego i Anińskiej. 
Oferta, ze względu na standard wykończenia mieszkań oraz proponowaną cenę jest 
skierowana do mieszkańców Warszawy naleŜących do klasy średniej. 
W ramach zamkniętego osiedla planowana jest budowa ok. 620 mieszkań o łącznej 
powierzchni 42.724 m2, 731 m2 powierzchni handlowych oraz 648 podziemnych miejsc 
parkingowych. 
Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane prace przy budowie dwóch 
jedenastopiętrowych budynków mieszkalnych wchodzących w skład osiedla o powierzchni 
15.000 m2, w których znajduje się 235 mieszkań. Zakończenie budowy tych budynków jest 
planowane na styczeń 2008 r. Do dnia 15 maja 2007 r. zawarto umowy przedwstępne 
dotyczące 100% mieszkań w budynku, w którym znajdują się 164 mieszkania, oraz dotyczące 
65% mieszkań w budynku, w którym znajduje się 71 mieszkań. 
Rozpoczęcie budowy kolejnego etapu projektu deweloperskiego obejmującego budynek, w 
którym znajduje się około 400 mieszkań, planowane jest na lipiec 2007 r., zaś ukończenie 
tego etapu przewidywane jest na grudzień 2008 r. Inwestor posiada w odniesieniu do tego 
etapu warunki zabudowy i oczekuje na decyzję o pozwoleniu na budowę tej części osiedla. 
W ramach Osiedla przy Promenadzie powstanie takŜe budynek oświatowy (przedszkole), 
który zostanie wynajęty lub sprzedany operatorowi tego rodzaju placówki oświatowej. Grupa 
posiada takŜe warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tego budynku oświatowego. 
Rozpoczęcie jego budowy planowane jest na lipiec 2007 r., a jego zakończenie na marzec 
2009 r. 
 
Rezydencja Kaliska w Warszawie 
W dniu 29 stycznia 2007 r. spółka Europlan Projekt III sp. z o.o. nabyła prawo wieczystego 
uŜytkowania niezabudowanej działki o powierzchni 4.997 m2 znajdującej się przy ulicach 
Kaliskiej i Niemcewicza (na granicy dzielnic Śródmieście i Ochota w Warszawie). Działka ta 
znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej. Dookoła działki znajdują się budynki 
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mieszkalne wielorodzinne (między 5-11 pięter). Działka jest połoŜona kilkaset metrów od 
ścisłego centrum Warszawy, blisko Alej Jerozolimskich obok śródmiejskiego skweru. 
Na ww. działce Grupa zamierza zrealizować mieszkaniowy projekt deweloperski polegający 
na budowie jedenastopiętrowego budynku apartamentowego, w którym znajdą się około 104 
mieszkania o podwyŜszonym standardzie, o łącznej powierzchni około 8.000  m2. Ponadto 
w budynku planowanych  jest 156  miejsc parkingowych. 
W dniu 22 maja 2007 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja ta nie jest 
jeszcze ostateczna. Rozpoczęcie budowy planowane jest na grudzień 2007 roku, a 
zakończenie przewidywane jest na sierpień 2009 roku. 
 
Crown Apartments w Warszawie 
Projekt deweloperski będzie realizowany na nieruchomości o powierzchni 12.822 m2 
połoŜonej przy ulicy Przyokopowej, na granicy dzielnic Śródmieście i Wola w Warszawie. 
Europlan Projekt II sp. z o.o. zawarła z syndykiem masy upadłości Universal S.A. umowę 
sprzedaŜy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego, którego głównym 
składnikiem jest ww. nieruchomość. 
Nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę biurową lub 
mieszkaniową. Dookoła nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne 
(między 5-11 pięter). Okolica tej nieruchomości do tej pory była zdominowana przez 
zabudowę biurową (w pobliŜu znajdują się między innymi centrale banków BPH, Kredyt 
Bank i BGś S.A.), ale obecnie obszar zmienia swój charakter. W sąsiedztwie powstają 
projekty deweloperskie o charakterze mieszkaniowym (np. Platinum Towers przy hotelu 
Hilton wzdłuŜ ulicy Grzybowskiej). Nieruchomość jest połoŜona nieopodal ścisłego 
centrum Warszawy (10 minut pieszo od ronda ONZ). 
Na nieruchomości Grupa zamierza przeprowadzić adaptację istniejącego 9-kondygnacyjnego 
budynku biurowego/ pofabrycznego na cele mieszkaniowe oraz budowę nowego 8 
kondygnacyjnego budynku apartamentowego o podwyŜszonym standardzie wzdłuŜ ulicy 
Przyokopowej (całkowita powierzchnia mieszkań budowanych w ramach projektu 
deweloperskiego wyniesie około 25.000 m2). Ze względu na atrakcyjną lokalizację Grupa 
planuje budowę mieszkań o podwyŜszonym standardzie typu apartamentowego.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania inwestor nie posiada jeszcze warunków zabudowy o 
których wydanie wystąpił. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2008 roku, a 
zakończenie przewidywane jest na koniec 2009 roku. 
 
Osiedle Zielony Złocień w Krakowie 
Europlan Projekt IV sp. z o.o. zawarła w dniu 25 czerwca 2007 r. umowę przenoszącą prawo 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości w Krakowie na którym spółka będzie realizowała 
projekt deweloperski Osiedle Zielony Złocień. Będzie on realizowany na nieruchomości o 
powierzchni 102.314 m2, połoŜonej w dzielnicy BieŜanów-Złocień w Krakowie. Teren ten 
posiada prawomocne warunki zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, pozwalające na budowę około 2.080 mieszkań o łącznej powierzchni około 
100.000 m2. 
Projekt deweloperski obejmuje wybudowanie budynków mieszkalnych 4-kondygnacyjnych 
(ostatnia kondygnacja z antresolą) z dostępem poprzez klatki schodowe. W parterach 
budynków częściowo będą umiejscowione lokale mieszkalne oraz handlowo-usługowe. 
Dodatkowo na przedmiotowym terenie znajdą się: urządzenia parkowe, tereny sportowo-
rekreacyjne, spacerowe i inne tereny zielone wraz z zielenią izolacyjną. Ze względu na 
standard budowy oraz przewidywaną cenę sprzedaŜy mieszkań, oferta w ramach tego 
projektu deweloperskiego będzie skierowana do klasy średniej niŜszej. 
Rozpoczęcie budowy pierwszego etapu projektu deweloperskiego przewidywane jest na 
marzec 2008 roku, a zakończenie budowy całego osiedla planowane jest na 1 kwartał 2011 
roku. 
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III. Finansowanie działalności Grupy w okresie sprawozdawczym 

PodwyŜszenia kapitału w LC Corp oraz spółkach zaleŜnych  

Działalność LC Corp finansowana była w okresie sprawozdawczym wyłącznie z podwyŜszenia 
kapitału (w dniu 22 grudnia 2006 r. (rejestracja w KRS 4 stycznia 2007 r.) do kwoty 251.124.564 
PLN,  w dniu 6 lutego 2007 r. (rejestracja w KRS 13 marca 2007 r.) do kwoty 331.124.564 PLN 
oraz w dniu 16 kwietnia 2007 r. (rejestracja w KRS 11 maja 2007 r.) do kwoty 389.558.311 PLN).  

W dniu 15.03.2007 r. w związku z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy LC Corp podjęło uchwałę w 
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niŜ 57.000.000 PLN w drodze 
emisji nie więcej niŜ 57.000.000 akcji serii J oraz rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A., ich dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie oferty publicznej akcji. Dodatkowo w dniu 
23.03.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy LC Corp podjęło uchwałę w 
sprawie wdroŜenia w Spółce Programu Opcji MenedŜerskich w drodze emisji obligacji z prawem 
pierwszeństwa, warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niŜ 
3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda i wartości 
emisyjnej równej wartości nominalnej, a takŜe w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa 
poboru obligacji z prawem pierwszeństwa oraz prawa poboru akcji serii I. Na podstawie tej 
uchwały Spółka wyemituje nie więcej niŜ 3.000.000 obligacji z prawem pierwszeństwa serii A, o 
wartości nominalnej 1 grosz kaŜda, uprawniających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed 
akcjonariuszami Spółki, nie więcej niŜ 3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości 
nominalnej 1,00 PLN kaŜda. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą wyłącznie 
obligatariusze obligacji z prawem pierwszeństwa serii A. 
W dniu 29 czerwca 2007 r. nastąpiło pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji serii J LC Corp.  
 
Pozostałe spółki zaleŜne finansowane były wyłącznie ze środków pochodzących z podwyŜszenia 
kapitału przez LC Corp, która obejmowała nowe udziały. Dotyczyło to spółek Vratislavia 
Residence Sp. z o.o. (podwyŜszenie kapitału w dniu 20 lutego 2007 r. z kwoty 50.000 PLN do 
kwoty 88.000.000 PLN), Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. (podwyŜszenie kapitału w dniu 9 
maja 2007 r. z kwoty 97.000.000 PLN do kwoty 109.000.000 PLN), Europlan Projekt Gocław Sp. 
z o.o. (podwyŜszenie kapitału w dniu 29 czerwca 2007 r. z kwoty 50.000 PLN do kwoty 100.000 
PLN) oraz Europlan Projekt II Sp. z o.o. (podwyŜszenie kapitału w dniu 06 czerwca 2007 r. z 
kwoty 50.000 PLN do kwoty 750.000 PLN). 

Umowa kredytu 

W dniu 22 czerwca 2007 r. Europlan Projekt IV Sp. z o.o. zawarła z Getin Bank S.A. umowę 
kredytu pomostowego w kwocie 100.000.000,00 zł, przeznaczonego na zakup prawa wieczystego 
uŜytkowania nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Krakowie w dzielnicy Podgórze 
(przeznaczonych na realizację projektu „Zielony Złocień”). Spłata kredytu miała nastąpić 
jednorazowo do dnia 20 sierpnia 2007 r. co teŜ nastąpiło w tym terminie. Umowa została zawarta 
na warunkach rynkowych. 

Inne umowy 

W dniu 28 lutego 2007 r. LC Corp nabył od Leszka Czarneckiego 24 udziały o wartości 
nominalnej 1000 PLN spółki Łódź Residence sp. z o.o. Udziały zostały nabyte po wartości 
nominalnej. Nabyte przez LC Corp udziały stanowią 48% udziałów Łódź Residence sp. z o.o. 
W dniu 28 lutego 2007 r. LC Corp nabył od Leszka Czarneckiego 50 udziałów o wartości 
nominalnej 1.000 PLN spółki Vratislavia Residence sp. z o.o., stając się tym samym 100% 
udziałowcem tej spółki. SprzedaŜ udziałów nastąpiła po wartości nominalnej. 
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Dodatkowo LC Corp oraz spółki z Grupy zawierały z Getin Bank S.A. umowy rachunków 
bankowych i lokat. 
 

IV. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa 
 
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 30 czerwca 2007 
  w złotych 
Aktywa trwałe           374 096 953,49    
Aktywa obrotowe 947 497 878,58 
Kapitał (fundusz) własny           787 038 466,98    
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 534 556 365,09 
Suma bilansowa 1 321 594 832,07 
Przychody netto ze sprzedaŜy              11 458 352,79    
Zysk (strata) ze sprzedaŜy              5 039 040,41    
Zysk (strata) z działalności operacyjnej             (2 892 577,19)    
Zysk (strata) brutto              (300 612,03)    
Zysk (strata) netto             (772 224,57)    

 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku Grupa osiągnęła przychody netto ze 
sprzedaŜy w łącznej wysokości 11.458.352,79 zł. Strata netto wyniosła 772.224,57 zł. 
 
Na wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie wpływ miała realizacja przyjętej strategii, związanej 
z ponoszeniem wydatków na nowe inwestycje oraz rozbudowę grupy kapitałowej. 
 

V. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy, jakie nastąpiły po okresie 
sprawozdawczym  

Rejestracja podwyŜszenia kapitału LC Corp i zmiana praw do akcji serii J na akcje serii J 

LC Corp w dniu 02.07.2007r. złoŜył do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację 
podwyŜszenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii J oraz warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego. W związku z rejestracją w dniu 20 lipca 2007 r. 
podwyŜszenia kapitału przez Sąd Rejestrowy, z dniem 3 sierpnia 2007 r. w trybie zwykłym do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało wprowadzone  57.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii J LC Corp.  Na dzień sporządzenia sprawozdania wysokość opłaconego w całości 
kapitału zakładowego LC Corp wynosi 446.558.311 PLN. 

Nabycie udziałów spółek, które nastąpiło po dniu bilansowym 

W dniu 27 lipca 2007 r. w realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z Leszkiem Czarneckim, LC 
Corp nabyła od Leszka Czarneckiego 26 udziałów o wartości nominalnej 1000 PLN spółki Łódź 
Residence sp. z o.o. Udziały zostały nabyte po wartości nominalnej. Nabyte przez LC Corp 
udziały stanowiły 52% udziałów Łódź Residence sp. z o.o. LC Corp S.A. stała się jedynym 
wspólnikiem tej spółki. 

Zawiązanie nowych spółek przez LC Corp S.A. jako jedynego wspólnika, które nastąpiło 
po dniu bilansowym 

• W dniu 27 lipca 2007 r. LC Corp jako jedyny wspólnik zawarł umowę spółki Gdańsk 
Residence Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł. 

• W dniu 27 lipca 2007 r. LC Corp jako jedyny wspólnik zawarł umowę spółki Warszawa 
Projekt V Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł. 
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• W dniu 10 sierpnia 2007 r. LC Corp jako jedyny wspólnik zawarł umowę spółki LC Corp 
Pustynna Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł. 

• W dniu 10 sierpnia 2007 r. LC Corp jako jedyny wspólnik zawarł umowę spółki LC Corp 
Stabłowice Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł. 

PodwyŜszenia kapitału spółek zaleŜnych 

LC Corp dokonał po okresie sprawozdawczym podwyŜszenia kapitału obejmując wszystkie nowe 
udziały w tym kapitale następujących spółek zaleŜnych: Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. 
(podwyŜszenie kapitału w dniu 7 sierpnia 2007 r. do kwoty 200.000 PLN), Europlan Projekt II 
Sp. z o.o. (podwyŜszenie kapitału w dniu 31 lipca 2007 r. do kwoty 2.450.000 PLN) oraz 
Europlan Projekt IV Sp. z o.o. (podwyŜszenie kapitału w dniu 10 sierpnia 2007 r. z kwoty 50.000 
PLN do kwoty 6.000.000 PLN). 

Umowa Programu Obligacji i emisja obligacji 

W dniu 27 lipca 2007 r. Emitent podpisał wraz z jednostką od siebie zaleŜną Wrocław 
Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako emitenci umowę programu emisji 
obligacji oraz umowę dealerską z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. Pokoju 1 
oraz BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18. Na mocy tych umów LC 
Corp S.A.  wraz ze spółką zaleŜną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. mogą wyemitować 
obligacje na okaziciela w złotych polskich, krótkoterminowe z okresem zapadalności od 7 do 364 
dni oraz obligacje średnioterminowe z okresem zapadalności od 365 dni do 5 lat. Agentem Emisji 
i Agentem ds. Płatności i Ewidencji w ramach Programu Emisji Obligacji będzie Bank BPH S.A, 
a Sub-Agentem ds. Emisji oraz Sub-Agentem ds. Płatności oraz Sub-Depozytariuszem będzie 
BRE Bank S.A. Bank BPH S.A. oraz BRE Bank S.A. będą równocześnie Dealerami. Dodatkowo 
LC Corp S.A. w związku z powyŜszymi umowami udzielił jako Gwarant poręczenia  
zabezpieczającego całość wierzytelności wynikających z Obligacji w przypadku gdy emisja 
obligacji dokonywana będzie przez spółkę Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub inną spółkę 
zaleŜną od Spółki. Poręczenie zostało udzielone na okres trwania programu obligacji. Obligacje 
oferowane będą zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29.06.1995r. i nie będą 
przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy. Maksymalna łączna wartość nominalna 
wszystkich wyemitowanych Obligacji nie przekroczy kwoty 400.000.000 zł. Planowane warunki 
emisji Obligacji zakładają, iŜ czas trwania programu jest nieokreślony, a Obligacje będą stanowić 
bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązanie kaŜdego z 
Emitentów. 
W dniu 22.08.2007 r. LC Corp dokonała emisji 700 obligacji zerokuponowych w ramach 
Programu Obligacji o wartości nominalnej 70.000.000 PLN z datą wykupu 25 września 2007 r.. 
Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 100.000 PLN 

Uzyskanie pozwolenia na budowę Sky Tower 

W dniu 10 sierpnia 2007 r. Prezydent Wrocławia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2007 r. 
złoŜonego przez Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o., wydał Decyzję zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielił spółce Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. pozwolenia na budowę budynku 
biurowo-handlowo-mieszkalno-usługowego SKY TOWER przy ulicach: Powstańców Śląskich 
73-95, Wielkiej 4-20, Gwiaździstej 62-68 i Szczęśliwej we Wrocławiu, na działkach nr 14/1, 14/2, 
14/3 – AM 23, obręb Południe. PowyŜsza Decyzja stała się ostateczna z dniu 3 września 2007 r.. 

Umowy poŜyczki zawarte przez LC Corp ze spółkami powiązanymi 

• Umowa poŜyczki z dnia 5 lipca 2007 r. w wysokości 100.000,00 zł zawarta przez LC Corp jako 
PoŜyczkodawcę z Łódź Residence Sp. z o.o. jako PoŜyczkobiorcą. PoŜyczka jest 
oprocentowana na warunkach rynkowych. PoŜyczka została udzielona do dnia 27 sierpnia 
2007 r.. PoŜyczka został spłacona w całości w dniu 31 lipca 2007 r. 
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• Umowa poŜyczki z dnia 31 lipca 2007 r. w wysokości 3.000.000,00 zł zawarta przez LC Corp 
jako PoŜyczkodawcę z Łódź Residence Sp. z o.o. jako PoŜyczkobiorcą. PoŜyczka jest 
oprocentowana na warunkach rynkowych. PoŜyczka została udzielona na czas nieokreślony 
przy czym PoŜyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu PoŜyczkodawcy całej kwoty poŜyczki 
wraz z oprocentowaniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego 
wypowiedzenia niniejszej umowy przez PoŜyczkodawcę.  

• Umowa poŜyczki z dnia 10 sierpnia 2007 r. w wysokości 9.100.000,00 zł zawarta przez LC 
Corp jako PoŜyczkodawcę z Europlan Projekt IV Sp. z o.o. jako PoŜyczkobiorcą. PoŜyczka jest 
oprocentowana na warunkach rynkowych. PoŜyczka została udzielona na czas nieokreślony 
przy czym PoŜyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu PoŜyczkodawcy całej kwoty poŜyczki 
wraz z oprocentowaniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego 
wypowiedzenia niniejszej umowy przez PoŜyczkodawcę.  

• Umowa poŜyczki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w wysokości 30.000.000,00 zł zawarta przez LC 
Corp jako PoŜyczkodawcę z Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. jako PoŜyczkobiorcą. 
PoŜyczka jest oprocentowana na warunkach rynkowych. PoŜyczka została udzielona na czas 
nieokreślony przy czym PoŜyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu PoŜyczkodawcy całej 
kwoty poŜyczki wraz z oprocentowaniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania 
pisemnego wypowiedzenia niniejszej umowy przez PoŜyczkodawcę. Kwota poŜyczki zostanie 
wypłacona w transzach na pisemny wniosek PoŜyczkobiorcy w którym wskazana będzie 
zarówno kwota jak i data wnioskowanej wypłaty. W dniu 21 sierpnia 2007 r. została 
wypłacona na tej podstawie kwota 7.000.000 zł i w dniu 29 sierpnia 2007 r. kwota 7.000.000 
zł.  

• Umowa poŜyczki z dnia 10 sierpnia lipca 2007 r. w wysokości 37.400.000,00 zł zawarta przez 
LC Corp jako PoŜyczkodawcę z Gdańsk Residence Sp. z o.o. jako PoŜyczkobiorcą. PoŜyczka 
jest oprocentowana na warunkach rynkowych. PoŜyczka została udzielona na czas 
nieokreślony przy czym PoŜyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu PoŜyczkodawcy całej 
kwoty poŜyczki wraz z oprocentowaniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania 
pisemnego wypowiedzenia niniejszej umowy przez PoŜyczkodawcę.  

Emisja obligacji imiennych serii B, o dacie emisji 6 lipca 2007 r. objętych przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedziba we Wrocławiu 

Na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach oraz stosownych uchwał w dniu 6 lipca 2006 r. 
LC Corp wyemitował 25 niezabezpieczonych, zerokuponowych obligacji imiennych serii A, o 
wartości nominalnej 1.077.258,33 zł kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 26.931.458,25 zł. Cena 
emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000.000 zł, zaś łączna cena emisyjna wynosi 25.000.000 zł. 
Celem emisji było finansowanie działalności LC Corp. Datą wykupu jest 6 lipca 2007 r., przy 
czym dopuszczalny jest wcześniejszy wykup obligacji. Wykup obligacji w dacie wykupu nastąpi 
według wartości nominalnej. W przypadku wcześniejszego wykupu obligacji, cena wykupu 
zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu rzeczywistego czasu trwania emisji. W przypadku 
opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu obligatariuszowi naleŜne są odsetki ustawowe. 

Warunki emisji obligacji przewidywały zobowiązanie obligatariusza, do przyjęcia, w ciągu 2 lat od 
dnia 6 lipca 2006 r., propozycji nabycia obligacji nowych emisji wyemitowanych przez LC Corp. 
Zgodnie z tym rozwiązaniem w dniu 6 lipca 2007 r. poprzez nową emisję 25 niezabezpieczonych, 
zerokuponowych obligacji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1.091.451,21 zł kaŜda, o 
łącznej wartości nominalnej 27.286.280,25   zł zostały wykupione wszystkie obligacje serii A. 
Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.077.258,33 zł, zaś łączna cena emisyjna wynosi 
26.931.458,25 zł. Celem emisji jest finansowanie działalności LC Corp. Wierzytelności wynikające 
z nowej emisji i obligacji podlegających wykupowi zostały wzajemnie potracone zgodnie z 
umową zawartą w dniu 6 lipca 2007 r.  
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Nabywanie nieruchomości przez spółki zaleŜne 

 

• W dniu 9 lipca 2007 r. spółka Łódź Residence Sp. z o.o. podpisała umowę przenoszącą 
własność nieruchomości o powierzchni 7,3157 ha połoŜonej w Łodzi w dzielnicy Bałuty przy 
ul. Spadkowej nr 5-9 za kwotę 3.292.000 zł. 

• W dniu 31 lipca 2007 r. Europlan Projekt Gocław sp. z o.o. zawarła przedwstępne umowy 
nabycia nieruchomości składających się z 53 działek o łącznej powierzchni 10,6217 ha 
połoŜonych w Gdańsku w obrębie Łostowice za łączną cenę netto 43.600.000,00 zł (brutto 
53.192.000,00 zł).  

• W dniu 31 lipca 2007 r. Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. Sp. komandytowa zawarła umowę 
na Generalne Wykonawstwo inwestycji Osiedle przy Promenadzie za łączną kwotę 
115.900.000,00 zł netto.  

• W dniu 13 sierpnia 2007 r. Gdańsk Residence Sp. z o.o. w organizacji zawarła umowę nabycia 
nieruchomości składających się z 47 działek o łącznej powierzchni 9,9421 ha połoŜonych w 
Gdańsku przy ulicy Starogardzkiej (obręb 94) za łączną kwotę 36.400.000,00 zł. Na nabytych 
nieruchomościach ma być realizowany projekt inwestycji w postaci budowy osiedla 
mieszkaniowego. 

Umowy kredytu 

W dniu 14 sierpnia 2007 r. Europlan Projekt IV Sp. z o.o. zawarła z bankiem PKO BP S.A. 
umowę kredytu w kwocie 94.000.000,00 zł, przeznaczonego na refinansowanie zakupu prawa 
wieczystego uŜytkowania nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Krakowie w dzielnicy 
Podgórze (przeznaczonych na realizację projektu „Zielony Złocień”). Podstawowe 
zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna zwykła łączna oraz hipoteka kaucyjna łączna 
na prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Krakowie w dzielnicy 
Podgórze oraz  zastaw rejestrowy na udziałach emitenta w spółce Europlan Projekt IV sp. z o.o. 
Pozostałe zabezpieczenia nie odbiegają od zabezpieczeń standardowo stosowanych przez banki 
przy umowach kredytów. Spłata kredytu ma nastąpić w ratach, z których ostatnia ma zostać 
zapłacona w terminie do dnia 30.09.2009 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. 
 
W dniu 20 sierpnia 2007 r.. Europlan Projekt IV Sp. z o.o. dokonała całkowitej spłaty kredytu 
zaciągniętego w dniu 22 czerwca 2007 r. zawartego z Getin Bank S.A. w kwocie 100.000.000,00 
zł, przeznaczonego na zakup prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości gruntowych 
zlokalizowanych w Krakowie w dzielnicy Podgórze.  

Gwarancja zapłaty 

W dniu 6.08.2007 r. Getin Bank S.A działając na zlecenie Europlan Projekt Gocław Sp. z o.o. 
wystawił gwarancję bankową do wysokości 10.000.000 zł, w wykonaniu umowy nabycia 
nieruchomości składających się z 53 działek o łącznej powierzchni 10,6217 ha połoŜonych w 
Gdańsku w obrębie Łostowice na zabezpieczenie zapłaty części cen nabycia nieruchomości. 
Zabezpieczeniem Gwarancji jest lokata pienięŜna LC Corp S.A.  
 

VI. Czynniki ryzyka 
 
Ryzyko związane z celami strategicznymi 
Nie ma gwarancji, Ŝe cele strategiczne Spółki zostaną osiągnięte. Rynek, na którym Grupa działa 
stale się zmienia, a kierunek i stopień takich zmian zaleŜy od szeregu czynników niezaleŜnych od 
Grupy. W związku z tym, przyszła pozycja, przychody i zyski Grupy zaleŜą od jej zdolności do 
opracowania skutecznej długoterminowej strategii. Wszelkie nietrafne decyzje podjęte w wyniku 
niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności do dostosowania się do zmieniających się warunków 
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rynkowych lub do zarządzania dynamicznym rozwojem Grupy mogą mieć niekorzystny wpływ 
na jej działalność, sytuację finansową oraz wyniki. 

Ryzyko związane z moŜliwością nabycia kolejnych gruntów i identyfikacją zyskownych 
projektów deweloperskich 
Pomyślny rozwój działalności i zyskowność Grupy zaleŜy w szczególności od zdolności 
pozyskania dobrych gruntów pod zabudowę po konkurencyjnych cenach oraz ich właściwego 
zagospodarowania, a następnie od zdolności sprzedania przez Grupę lokali mieszkalnych przy 
zastosowaniu korzystnych marŜ oraz wynajęcia powierzchni usługowych i biurowych po 
korzystnych stawkach. Pozyskanie gruntów pod zabudowę moŜe być trudne ze względu na 
konkurencję na rynku nieruchomości, długotrwały proces uzyskiwania pozwoleń, brak planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczoną dostępność gruntów z odpowiednią 
infrastrukturą. Ponadto, nie ma pewności, Ŝe prowadzone obecnie negocjacje dotyczące nabycia 
gruntów pod zabudowę zakończą się ich nabyciem. KaŜdy z tych faktów osobno lub wszystkie z 
nich łącznie mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
Grupy. 

Ryzyko związane z konkurencją 
Grupa moŜe się spotkać ze znaczną konkurencją ze strony innych deweloperów. Konkurencja 
moŜe prowadzić, między innymi, do nadwyŜki podaŜy nieruchomości mieszkalnych lub 
komercyjnych wywołanej zbyt duŜą liczbą dostępnych obiektów lub do wzrostu cen gruntów. 
Potencjalnie moŜe to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki Grupy.  

Ryzyko związane z koncentracją działalności Grupy we Wrocławiu i okolicach 
Wszystkie obecnie realizowane lub planowane do realizacji projekty deweloperskie Grupy, są 
zlokalizowane we Wrocławiu i jego okolicach. W konsekwencji, w krótkim terminie większość 
zysków osiąganych przez Grupę będzie uzaleŜniona od koniunktury na rynku nieruchomości 
handlowo-usługowych, biurowych i mieszkaniowych tym rejonie. Grupa analizuje obecnie rynek 
nieruchomości w innych polskich miastach, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Krakowie i 
Katowicach oraz Trójmieście i ich okolicach. Jakakolwiek tendencja spadkowa na rynku 
nieruchomości handlowo-usługowych, biurowych i mieszkaniowych we Wrocławiu moŜe mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Finansowanie działalności Grupy w okresie sprawozdawczym 
 
Ryzyko kursowe 
Część zobowiązań Grupy, w szczególności wynikających z umowy finansowania inwestycji 
Arkady Wrocławskie jest denominowana w euro (EUR). W konsekwencji, Grupa jest naraŜona na 
ryzyko kursowe związane z wahaniami kursu wymiany PLN/EUR. W celu zminimalizowania 
ryzyka kursowego Grupa ustaliła czynsz za najem pomieszczeń w Arkadach Wrocławskich w 
EUR oraz planuje zawieranie standardowych transakcji zabezpieczających przed wahaniami 
kursów walut. Wszystkie te kroki mają na celu obniŜenie potencjalnego ryzyka kursowego, ale nie 
ma gwarancji, Ŝe ewentualny spadek wartości PLN nie będzie miał niekorzystnego wpływu na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko związane z najmem nieruchomości (ryzyko kredytowe) 
Wartość nieruchomości przeznaczonych do wynajmowania zaleŜy w duŜej mierze od pozostałego 
okresu obowiązywania związanych z nimi umów najmu, jak równieŜ od zdolności finansowej 
najemców. W razie, gdyby Grupa nie była w stanie przedłuŜyć wygasających umów najmu na 
korzystnych warunkach oraz znaleźć i zatrzymać odpowiednich najemców posiadających dobrą 
kondycję finansową i pragnących zawrzeć długoterminowe umowy najmu, miałoby to 
niekorzystny wpływ na wartość rynkową jej portfela. Zdolność finansowa danego najemcy moŜe 
się pogorszyć w krótkim lub średnim okresie, co aktualizuje ryzyko niewypłacalności najemcy lub 
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braku moŜliwości wykonywania jego zobowiązań wynikających z umowy najmu. W razie, gdy 
dokonana przez Grupę ocena znaczącego najemcy lub lokalizacji, uŜyteczności lub zalet 
nieruchomości okaŜe się niewłaściwa, jej dochody z nieruchomości mogą być znacznie niŜsze niŜ 
szacowane, podczas gdy jej koszty operacyjne pozostaną w większości na stałym poziomie. 
Wszystkie te czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki Grupy. 

Ryzyko związane z dodatkowym zapotrzebowaniem finansowym 
Mimo iŜ LC Corp pozyskała środki z emisji akcji serii J, w przyszłości moŜe się okazać konieczne 
pozyskanie przez Spółkę oraz spółki Grupy dodatkowych środków na przykład poprzez emisję 
akcji (takŜe z wyłączeniem prawa poboru), zaciągnięcie kredytów, poŜyczek lub emisję 
instrumentów dłuŜnych. Nie ma gwarancji, Ŝe takie kolejne próby pozyskania finansowania 
zakończą się finansowym sukcesem. Rozwój działalności Grupy moŜe ulec ograniczeniu, jeśli 
pozyskiwanie przez nią środków finansowych będzie nieskuteczne lub środki finansowe będą 
pozyskiwane na niekorzystnych warunkach. 

Ryzyko związane z dźwignią finansową 
W celu sfinansowania swojej działalności Spółka oraz spółki Grupy korzystają z kredytów, 
poŜyczek i instrumentów dłuŜnych. Spółka nie moŜe zagwarantować, Ŝe będzie w stanie 
zapewnić finansowanie swojej działalności po korzystnych cenach oraz, Ŝe po pozyskaniu 
finansowania będzie w stanie spłacać odsetki oraz kapitał lub wypełniać inne zobowiązania 
wynikające z umów finansowych lub emisji instrumentów dłuŜnych. JeŜeli Grupa nie będzie w 
stanie pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, moŜe być 
zmuszona do zmiany swojej strategii lub ograniczenia swojego rozwoju oraz refinansowania 
istniejącego zadłuŜenia. JeŜeli Grupa nie będzie w stanie zrefinansować istniejącego zadłuŜenia, 
zadłuŜenie spółek z Grupy moŜe zostać postawione w stan natychmiastowej wymagalności, w 
całości lub w części i Grupa moŜe być zmuszona do sprzedaŜy części lub wszystkich swoich 
aktywów w celu spłaty tego zadłuŜenia. MoŜe to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich 
Obiekty budowane przez Grupę wymagają znacznych nakładów kapitałowych na etapie 
przygotowania inwestycji i w trakcie trwania budowy. Z powodu wysokich potrzeb w zakresie 
finansowania, takim przedsięwzięciom z reguły towarzyszy wiele istotnych ryzyk. Ryzyka te 
obejmują w szczególności nieuzyskanie pozwoleń niezbędnych do wykorzystania gruntów 
zgodnie z planami Grupy, opóźnienia w zakończeniu budowy, koszty przewyŜszające koszty 
załoŜone w budŜecie spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niewypłacalność 
wykonawców lub podwykonawców, spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców, 
niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwe wypadki lub nieprzewidziane 
trudności techniczne, brak moŜliwości uzyskania pozwoleń umoŜliwiających oddanie budynku 
lub budynków do uŜytkowania lub innych wymaganych pozwoleń czy teŜ zmiany w przepisach 
regulujących wykorzystanie gruntów. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych ryzyk, moŜe 
zaistnieć opóźnienie w realizacji projektu deweloperskiego, zwiększenie kosztów lub utrata 
przychodów, zamroŜenie środków zainwestowanych w nabycie nieruchomości pod projekt 
deweloperski, a w niektórych przypadkach niezdolność do ukończenia inwestycji, co moŜe mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów 
Koszty operacyjne i inne koszty Grupy mogą wzrosnąć przy jednoczesnym braku odpowiedniego 
wzrostu przychodów Grupy. 

Do czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, naleŜą: 
(a) inflacja; 
(b) wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych; 
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(c) zmiany w przepisach prawa, innych istotnych regulacjach lub polityce rządowej;  
(d) wzrost kosztów finansowania. 
Czynniki te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
Grupy. 

Ryzyko związane z kosztami budowy 
Spółki z Grupy zawierają i będą zawierać z generalnymi wykonawcami umowy o roboty 
budowlane związane z realizacją projektów deweloperskich Grupy. 

Koszty projektów deweloperskich mogą ulegać zmianie z uwagi na: 
(a) zmianę zakresu projektu deweloperskiego i zmiany w projekcie architektonicznym; 
(b) wzrost cen materiałów budowlanych; 
(c) wzrost kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub ich niedobór; 
(d) niewykonanie prac przez wykonawcę w uzgodnionych terminach lub standardzie 

akceptowalnym dla Grupy. 
KaŜdy istotny wzrost kosztów lub opóźnienie zakończenia realizacji projektu deweloperskiego 
moŜe niekorzystnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko związane z uzaleŜnieniem Grupy od wykonawców robót budowlanych 
W ramach poszczególnych projektów deweloperskich Grupa powierza wykonanie większości 
robót budowlanych wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom budowlanym. Mimo Ŝe polityka 
Grupy zakłada sprawowanie bieŜącego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, Grupa 
nie jest w stanie zapewnić, Ŝe zakontraktowane prace zostaną wykonane przez wykonawców w 
prawidłowy sposób i w uzgodnionych terminach. Opóźnienia robót i nieprawidłowości 
wykonania mogą spowodować opóźnienie zakończenia poszczególnych projektów 
deweloperskich, a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów ich realizacji. Szczególnym 
rodzajem ryzyka jest utrata płynności finansowej przez wykonawców robót budowlanych, która 
moŜe wpłynąć na jakość i terminowość zleconych prac. W skrajnych przypadkach, moŜe ona 
doprowadzić do całkowitego zaprzestania prac przez wykonawcę robót budowlanych i 
spowodować konieczność jego zmiany. W konsekwencji, wszystkie opóźnienia i koszty związane 
ze zmianą wykonawcy mogą negatywnie wpłynąć na wynik finansowy projektu deweloperskiego, 
co moŜe mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko braku płynności inwestycji nieruchomościowych 
Inwestycje w nieruchomości cechuje stosunkowo niska płynność. Innymi słowy, zbycie aktywów 
nieruchomościowych moŜe trwać dłuŜej niŜ byłoby to poŜądane z handlowego punktu widzenia, 
co z kolei moŜe mieć wpływ na termin zbycia lub wysokość środków uzyskanych ze zbycia 
nieruchomości. Opóźnienie w zbyciu nieruchomości lub spadek ceny sprzedaŜy moŜe mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy.  

Ryzyko związane z cenami nieruchomości i stawkami czynszów najmu 
Zyskowność Grupy zaleŜy m. in. od poziomu cen mieszkań i domów, jak równieŜ od stawek 
czynszu za powierzchnie usługowe i biurowe w Polsce, a w szczególności we Wrocławiu i jego 
okolicach. W razie spadku cen Grupa nie moŜe zagwarantować, Ŝe będzie w stanie wynajmować 
powierzchnie usługowe i biurowe oraz sprzedawać wybudowane przez siebie mieszkania po 
korzystnych cenach. MoŜe to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową 
lub wyniki Grupy.  

Ryzyko związane z odpowiedzialnością po sprzedaŜy lokali mieszkaniowych i domów 
Działalność Grupy będzie obejmować w szczególności sprzedaŜ mieszkań i domów. W związku z 
tym Grupa moŜe być naraŜona na spory i postępowania sądowe związane ze zrealizowanymi 
inwestycjami, w wyniku których spółki z Grupy mogą zostać zobowiązane do spełnienia 
określonych świadczeń (np. wynikających z gwarancji wykonania prac budowlanych udzielonych 
klientom). MoŜe to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
Grupy. 
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Ryzyko związane z infrastrukturą 
Projekt deweloperski moŜe zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy teren inwestycji ma dostęp 
do odpowiedniej infrastruktury (np. drogi wewnętrzne, przyłącza mediów, itp.), która jest 
wymagana zgodnie z przepisami prawa. JeŜeli taka infrastruktura nie jest doprowadzona do 
terenu projektu deweloperskiego, realizacja takiego projektu moŜe być niemoŜliwa aŜ do czasu, 
kiedy infrastruktura ta zostanie doprowadzona. MoŜe się takŜe zdarzyć, Ŝe właściwe organy 
administracji zaŜądają od Grupy wykonania odpowiedniej infrastruktury w ramach prac 
związanych z projektem deweloperskim, co moŜe mieć znaczący wpływ na koszty prac 
budowlanych objętych projektem deweloperskim. Organy administracji mogą takŜe zaŜądać, aby 
inwestor wykonał infrastrukturę, która nie jest niezbędna z punktu widzenia projektu 
deweloperskiego, ale jej wykonanie moŜe być oczekiwane przez te organy jako wkład inwestora w 
rozwój społeczności lokalnej. Z powodu opóźnień w doprowadzeniu infrastruktury, w 
szczególności na skutek czynników znajdujących się poza kontrolą Grupy, moŜe wystąpić 
opóźnienie w ukończeniu danego projektu deweloperskiego lub nieprzewidywany wzrost 
kosztów związanych z zapewnieniem/doprowadzeniem infrastruktury. Takie zdarzenie moŜe 
mieć istotny wpływ na rentowność projektu deweloperskiego. MoŜe to mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko związane z ustawą o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1758) wykonawca robót budowlanych, któremu Grupa zleciła realizację 
projektu deweloperskiego, moŜe w kaŜdym czasie Ŝądać od Grupy gwarancji zapłaty do 
wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz zleceń 
dodatkowych. Gwarancją zapłaty zgodnie z ustawą jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, 
a takŜe akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone wykonawcy na zlecenie 
zamawiającego. Zgodnie z dotychczasową praktyką wykonawcy nie Ŝądali od spółek z Grupy 
gwarancji zapłaty. Istnieje jednak potencjalne ryzyko wysuwania takich Ŝądań w przyszłości. Brak 
wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn 
dotyczących Grupy i uprawnia wykonawcę do Ŝądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 
Kodeksu Cywilnego (Zamawiający nie moŜe odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, 
jeŜeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących 
zamawiającego. JednakŜe w wypadku takim zamawiający moŜe odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził 
z powodu niewykonania dzieła). Spowodować to moŜe wzrost kosztów i opóźnienie realizacji 
projektów deweloperskich lub wręcz uniemoŜliwić ich realizację i moŜe mieć to istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko związane ze stawką podatku VAT w Polsce 
Z dniem 1 stycznia 2008 roku stawka podatku VAT z tytułu sprzedaŜy mieszkań i domów ulegnie 
zmianie z 7% na 22%. Wzrost stawki nie będzie dotyczył tzw. budownictwa społecznego. Na 
dzień sporządzenia sprawozdania nie ma pewności jaka będzie definicja „budownictwa 
społecznego” i jaka część mieszkań i domów budowanych przez Grupę w ramach obecnych i 
przyszłych projektów deweloperskich nie będzie wypełniała przesłanek tej definicji, a w związku 
z tym ich sprzedaŜ będzie podlegała stawce VAT w wysokości 22%. Istnieje ryzyko, Ŝe po okresie 
zwiększonego popytu w oczekiwaniu na podwyŜkę podatku VAT, po jej wprowadzeniu Grupa 
moŜe nie być w stanie przerzucić na klientów całej podwyŜki VAT w odniesieniu do mieszkań i 
domów, które nie będą spełniały definicji „budownictwa społecznego”, mimo Ŝe zamiarem 
Grupy jest wprowadzenie do standardowej umowy sprzedaŜy mieszkań i domów odpowiedniej 
klauzuli indeksacyjnej związanej z potencjalną podwyŜką stawki VAT. MoŜe to mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko związane z niewypłacalnością Spółki 
W razie niewypłacalności Spółki jej wierzyciele będą uprawnieni do zaspokojenia swoich 
wierzytelności z majątku Spółki. Większość nieruchomości Grupy stanowi zabezpieczenie 
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finansowania Grupy i jest obciąŜona hipotekami. W razie upadłości Spółki (lub spółki z Grupy) 
istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe cały lub prawie cały majątek Grupy zostałby przeznaczony 
na zaspokojenie roszczeń jej wierzycieli, a inwestorzy posiadający Akcje straciliby część lub całość 
swoich inwestycji.  

VII. Kierunki rozwoju 
 
Celem grupy stworzonej przez LC Corp jest zbudowanie wiodącej pozycji na rynku wrocławskim 
oraz przeniesienie tych doświadczeń na rynki pozostałych polskich aglomeracji miejskich w celu 
uzyskania znaczącej pozycji rynkowej na polskim rynku nieruchomości. Aby zrealizować ten cel 
Grupa zdefiniowała i realizuje następujące cele strategiczne:  

Koncentracja na projektach zapewniających wysoką wewnętrzną stopę zwrotu (IRR)  
Grupa koncentruje się na projektach mających potencjał do osiągnięcia wysokiej wewnętrznej 
stopy zwrotu (ang. IRR - internal rate of  return). Ta strategia pozwala na dodanie znacznej wartości 
do obecnie posiadanych projektów w krótkim okresie czasu bez inwestowania znacznych kwot 
kapitału własnego. Spółka regularnie monitoruje swoje inwestycje oraz rynek nieruchomości w 
poszukiwaniu projektów, które mogą potencjalnie zapewnić jeszcze wyŜszą wewnętrzną stopę 
zwrotu. W takim przypadku, Spółka moŜe zrealizować część przychodów z istniejących 
projektów w celu zainwestowania w projekt o potencjalnym wyŜszym IRR. W celu wdroŜenia tej 
strategii Grupa zamierza korzystać z róŜnych metod finansowania inwestycji dostępnych na rynku 
nieruchomości.  

Dostawca pełnego zakresu usług 
Grupa aktywnie działa zarówno na rynku deweloperskim, jak i równieŜ zarządza powierzchniami 
biurowymi (w chwili obecnej w budynku Poltegor) oraz jest przygotowana do zarządzania 
powierzchniami handlowymi oraz mieszkaniowymi (Arkady Wrocławskie i Sky Tower). Poprzez 
zróŜnicowanie oferty juŜ na etapie projektowym (powierzchnia biurowa, handlowa oraz 
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna) Grupa zamierza zdywersyfikować źródła 
przychodów oraz będzie się starała efektywnie zarządzać moŜliwościami inwestycyjnymi w 
odpowiednich segmentach rynku nieruchomości.  

Jakość produktów Grupy zapewnia wyŜszą zyskowność na realizowanych projektach 
Grupa koncentruje się na inwestycjach, które cechują się unikatowym projektem 
architektonicznym oraz innowacyjnością na danym rynku. Ponadto cechami, które mają 
wyróŜniać inwestycje Grupy są wysoka jakość wykonania, atrakcyjne lokalizacje, nowatorski 
sposób przedstawienia klientom oferty w czasie realizacji projektu oraz komplementarność usług 
dostępnych dla mieszkańców i najemców. Połączenie tych cech w projektach Grupy ma na celu 
uzyskanie ponadprzeciętnych marŜ i wynegocjowanie atrakcyjnych stawek za wynajmowaną 
powierzchnię biurową i handlową.  

Budowa banku ziemi 
Mając na uwadze wzrost cen nieruchomości inwestycyjnych w Polsce, Grupa rozpoczęła 
tworzenie „banku ziemi”. W ramach tego projektu Grupa zamierza w dalszym ciągu nabywać 
działki o atrakcyjnej lokalizacji i  duŜej powierzchni, umoŜliwiające realizację projektów 
deweloperskich przez przynajmniej kolejne 5 lat działalności Grupy. 

Ekspansja poza rynek wrocławski 
Bazując na swojej pozycji na rynku wrocławskim, Spółka zamierza przenieść swoje doświadczenia 
oraz innowacyjne podejście na rynki innych rozwijających się aglomeracji miejskich w Polsce. 
Strategia ta pozwoli Grupie na geograficzne zdywersyfikowanie działalności oraz osiągnięcie 
korzyści skali z prowadzonej działalności. Pozwoli to takŜe Grupie na uzyskanie lepszej renomy i 
rozpoznawalności na rynku oraz ułatwi dostęp do atrakcyjnych gruntów w róŜnych miastach 
Polski. Strategia ta realizowana jest poprzez nabywanie nieruchomości w Krakowie, Łodzi, 
Gdańsku, Warszawie oraz Wrocławiu. 
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Strategia finansowania 
Grupa współpracuje z renomowanymi instytucjami finansowymi. Grupa jest w stanie na bazie 
swojego doświadczenia i jakości posiadanych aktywów sfinansować do 80% inwestycji z kredytu 
bankowego lub innego finansowania kapitałem obcym na kaŜdym etapie projektu 
deweloperskiego. W ten sposób Grupa jest w stanie zaangaŜować kapitał własny w liczne 
atrakcyjne projekty (m. in. tworzenie „banku ziemi”) i przez to zdywersyfikować ryzyko 
wysokości i fluktuacji przychodów oraz maksymalizować IRR.  

Strategia aktywnego zarządzania kosztami budowy 
Celem Grupy jest realizacja inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa i korzystanie z usług 
renomowanych firm świadczących usługi w tym zakresie. Ścisła, wielostopniowa kontrola 
generalnych wykonawców, jakość kosztorysów i harmonogramów załoŜonych w budŜecie oraz 
jakość współpracujących z Grupą przedsiębiorstw ma pozwolić na dokładne planowanie i 
realizowanie załoŜonej w budŜecie zyskowności projektu deweloperskiego.  

VIII. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 
śadna ze spółek Grupy nie posiada waŜniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.  
 

IX. Nabywanie udziałów (akcji) własnych przez spółki Grupy 
 
śadna ze spółek Grupy nie nabywała równieŜ własnych akcji.  
 

X. Posiadane oddziały 
 
Grupa nie posiada Ŝadnych oddziałów. 
Spółka LC Corp S.A. prowadzi poza siedzibą we Wrocławiu równieŜ biuro w Warszawie 
zlokalizowane przy ul. Jana Pawła II nr 15.  
 

XI. Podsumowanie 
 
Pierwsze półrocze 2007 roku upłynęło pod znakiem prowadzenia inwestycji i budowania grupy 
spółek celowych przeznaczonych do konkretnych projektów inwestycyjnych a takŜe skupiło się 
na upublicznieniu spółki LC Corp S.A. co zakończyło się sukcesem 29 czerwca 2007 r. kiedy to 
nastąpiło pierwsze notowanie akcji spółki. Ponadto Grupa skupiła się na realizacji procesu 
nabywania nieruchomości w całej Polsce w celu prowadzenia na nich w przyszłości działalności 
inwestycyjnej.  
 
Z punktu widzenia Zarządu LC Corp S.A. udało się zrealizować załoŜone cele Grupy.  
 
Spółki Grupy na bieŜąco wywiązywały się i wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec BudŜetu 
Państwa, instytucji finansowych oraz innych kontrahentów.  Przewidywana sytuacja finansowa 
Grupy zapewnia dalszy jej rozwój oraz finansowanie jej bieŜącej działalności operacyjnej jak i 
inwestycyjnej. Pozyskanie planowanych środków z giełdy,  rozszerzenie współpracy z bankami 
finansującymi nieruchomości oraz aktualnie przygotowywany program emisji obligacji stanowi 
wystarczające zaplecze finansowe do realizacji aktualnych i przyszłych projektów inwestycyjnych.  
 

XII. Oświadczenie Zarządu 
 

Niniejszym Zarząd LC Corp Spółka Akcyjna oświadcza, iŜ kontynuacja działalności spółki nie 
jest zagroŜona. 

 
Sporządzono: Wrocław, dnia 21 września 2007 r. 
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