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(Raport bieżący nr 035/2009) 

 

26.06.2009 

 

 
Złożenie przez jednostkę zależną oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej 
umowy 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej - LC 

Corp Sky Tower Sp. z o.o. („Inwestor”) informację, o złożeniu przez nią w dniu 26.06.2009 r. 

oświadczenia skierowanego do Betonox Construction S.A. („Wykonawca”) o odstąpieniu od 

zawartej w dniu 11.04.2008 r. umowy na roboty budowlane dotyczącej wykonania konstrukcji 

żelbetowych, związanej z prowadzoną inwestycją Sky Tower (o której Emitent informował w 

raporcie bieżącym nr 58/2008 z dnia 18.05.2008 r.), w części dotyczącej niezrealizowanych do 

tej pory przez Wykonawcę robót żelbetowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wskazaną przez LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. przyczyną odstąpienia od umowy w części 

opisanej powyżej było nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

umowy tj. m.in nieuprawnione wstrzymanie robót, nieusunięcie wad i usterek w robotach, 

odmowa wykonania robót leżących w zakresie rzeczowym umowy, nieprowadzenie robót z 

należytą szybkością oraz opóźnianie się Wykonawcy z wykończeniem robót tak dalece iż nie jest 

prawdopodobne ukończenie ich w czasie umówionym. Zgodnie z postanowieniami umowy oraz z 

art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. powyższe nienależyte wykonywanie zobowiązań umownych 

skutkują możliwością odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

Jednocześnie spółka LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. wskazała, iż oświadczenie Wykonawcy, o 

którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2009 z dnia 18.06.2009 r. złożone w 

dniu 17.06.2009 r. uznała za bezskuteczne m.in. ze względu na brak podstaw do zastosowania 

art. 491 § 2 kodeksu cywilnego, na który Wykonawca powołał się jako podstawę swojego 

odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie od umowy nie będzie powodowało skutków finansowych dla Emitenta, gdyż 

wszystkie udziały w spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. zostały przez Emitenta zbyte (o czym 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2008 z dnia 03.11.2008 r.) a Emitent uznaje 

spółkę LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. jako zależną wyłącznie na podstawie regulacji MSR nr 39 

głównie z uwagi na przysługującą Emitentowi do dnia 15.02.2010 r. opcję odkupu udziałów LC 

Corp Sky Tower Sp. z o.o..  

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 i § 11 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


