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(Raport bieżący nr 17/2007) 
 
05.07.2007 
 
Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 
 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd LC Corp S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2007 r. Spółka otrzymała pisemne 
zawiadomienie od Banku BPH S.A. działającego w imieniu Banku Austria Creditansalt AG 
(„Akcjonariusz”) mającego siedzibę przy Vordere Zollamtstrasse 13, Wiedeń, Austria, w którym 
na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) informuje, że w dniu 03.07.2007 r. w wyniku rozliczenia 
transakcji sprzedaży zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 
rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank BPH S.A. dla Akcjonariusza, 
znajdowało się 1.817.609 akcji zwykłych („Akcje”) Spółki, stanowiących 0,41% kapitału 
zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.817.609 głosów stanowiących 
0,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 977.391 praw do akcji 
(„PDA”) Spółki, mogących po zmianie na akcje zwykłe stanowić 0,22% kapitału zakładowego 
Spółki oraz uprawniać do wykonywania 977.391 głosów stanowiących 0,22% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Łącznie po zamianie PDA na Akcje Spółki Akcjonariusz będzie posiadał 2.795.000 akcji 
stanowiących 0,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.795.000 
głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   
 Przed wyżej wymienionym zbyciem na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza, 
znajdowało się 21.200.010 Akcji Spółki, stanowiących 4,75% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniających do wykonywania 21.200.010  głosów stanowiących 4,75% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 11.399.990 PDA Spółki, mogących po zmianie na akcje 
zwykłe stanowić 2,55% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniać do wykonywania 
11.399.990 głosów stanowiących 2,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
Łącznie przy uwzględnieniu zamiany PDA na Akcje Spółki Akcjonariusz posiadał 32.600.000 
Akcji stanowiących 7,3% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 
32.600.000 głosów stanowiących 7,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
 


