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(Raport bieżący nr 29/2007)

2.08.2007

Nabycie udziałów spółki Łódź Residence Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (2.08.2007 r.) Emitent dokonał zapłaty za 
udziały w wykonaniu zawartej w dniu 27.07.2007 r. pomiędzy Emitentem jako kupującym a 
Panem  Leszkiem  Czarneckim  (Sprzedający)  umowy  sprzedaży  udziałów  (Umowa)  spółki 
powiązanej z  Emitentem - Łódź Residence Sp.  z  o.o.  z  siedzibą we Wrocławiu wpisanej  do 
rejestru  przedsiębiorców  wpisanej  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd 
Rejonowy  Wrocław  –  Fabryczna  VI  Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  KRS  0000275260. 
Umowa  sprzedaży  udziałów  została  zawarta  w  wykonaniu  opcji  kupna  zgodnie  z 
postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 1 marca 2007 r.

Na mocy Umowy Emitent nabył od Sprzedającego 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o wartości 
nominalnej  1.000  zł  (jeden  tysiąc  złotych)  każdy  udział,  o  łącznej  wartości  26.000  zł 
(dwadzieścia  sześć  tysięcy  złotych)  za  łączną  cenę  26.000  zł   (dwadzieścia  sześć  tysięcy 
złotych). Zapłata za nabyte udziały nastąpiła ze środków własnych Emitenta. 

Nabyte udziały uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, zgodnie z kryterium zawartym w 
§2 ust 1 pkt 52) w zw. z §2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych, ponieważ nabyte udziały stanowią więcej niż 20% 
kapitału zakładowego Łódź Residence Sp. z o.o. Emitent informuje, iż w wyniku dokonanego 
nabycia  stał  się  posiadaczem wszystkich  50 (pięćdziesięciu)  udziałów o wartości  nominalnej 
1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego Łódź 
Residence  Sp.  z  o.o.  oraz  uprawniających do  50 (pięćdziesięciu)   głosów na zgromadzeniu 
wspólników Łódź Residence Sp. z o.o. stając się podmiotem dominującym wobec tej spółki. 
Jednocześnie Emitent informuje, iż Leszek Czarnecki jest podmiotem dominującym w stosunku 
do Emitenta.


