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(Raport bieżący nr 10/2007) 
 
28.06.2007 
 
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela 
serii J 
 
 
 
Wrocław, 28.06.2007r. 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych, Zarząd LC Corp S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2007 r. Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 437/2007, na podstawie której 
postanowił: 
1) wprowadzić z dniem 29 czerwca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 
1 zł (jeden złoty) każda oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem  
„PLLCCRP00017”: 
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A, 
b) 113.700.000 (sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji serii B, 
c) 1.452.546 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) 
akcji serii C, 
d) 1.472.018 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) 
akcji serii D, 
e) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji serii E, 
f) 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji serii F, 
g) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji serii G,  
h) 58.433.747 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset 
czterdzieści siedem) akcji serii H, 
 
2) wprowadzić z dniem 29 czerwca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 57.000.000 (pięćdziesiąt siedem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela 
serii J spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oznaczonych przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLCCRP00025”, 
 
3) określić dzień pierwszego notowania papierów wartościowych spółki LC Corp S.A. o których 
mowa w pkt 1) i 2), na dzień 29 czerwca 2007 r., 
 
4) notować akcje spółki LC Corp S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 
„LCCORP” i oznaczeniem „LCC”, 
 
5) notować prawa do akcji spółki LC Corp S.A., o których mowa w pkt 2), w systemie notowań 
ciągłych pod nazwą skróconą „LCCORP-PDA” i oznaczeniem „LCCA”, 
 
 
W załączeniu tekst przedmiotowej uchwały.  


