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(Raport bieżący nr 52/2007)

28.09.2007

Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

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

Zarząd  LC  Corp  S.A.  („Emitent”)  na  podstawie  §  5  ust.1  pkt.  11  Rozporządzenia  Ministra 
Finansów  z  dnia  19  października  2005r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w wykonaniu uchwały 
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku, w dniu 28 
września  2007  r.  w  celu  realizacji  Programu  Opcji  Menedżerskich,  Emitent  dokonał  emisji 
3.000.000  obligacji  imiennych,  zdematerializowanych  serii  A,  z  prawem  pierwszeństwa  o 
wartości  nominalnej  1  (słownie:  jeden)  grosz  każda.  Obligacje  są  nieoprocentowane.  Cena 
emisyjna obligacji odpowiada ich wartości nominalnej.

Warunki Programu Opcji Menedżerskich:

1.Program realizowany będzie w latach 2007, 2008 i 2009.

2.W  celu  zrealizowania  Programu  Spółka  wyemituje  do  3.000.000  (słownie:  trzy  miliony) 
Obligacji z prawem pierwszeństwa serii A po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 (słownie: jeden) 
grosz za jedną Obligację oraz do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji. 

3.Z każdej Obligacji wynikało będzie prawo do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej ustalonej 
zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym prawo to wygasa z dniem 30 listopada 
2011 roku.

4.Dniem wykupu obligacji jest 1 grudnia 2011 roku.

5.Z  każdej  Obligacji  wynika  prawo  do  subskrybowania,  z  pierwszeństwem  przed 
akcjonariuszami Emitenta, 1 (słownie: jednej) Akcji Serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: 
jeden) złoty każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tej Akcji,

6.Prawo do subskrybowania Akcji Serii I wygasa z dniem 30 listopada 2011 roku, 

7.Termin  przyjmowania  zapisów  na  Akcje  Serii  I  określi  Zarząd  Emitenta,  a  informacja 
określająca ten termin zostanie przekazana Obligatariuszowi na piśmie nie później niż 7 dni 
przed rozpoczęciem terminu przyjmowania zapisów, przy czym ostatnim dniem przyjmowania 
zapisów będzie dzień 30 listopada 2009 roku

Zobowiązania  Emitenta  z  tytułu  Obligacji  stanowią  bezpośrednie,  bezwarunkowe  i 
niezabezpieczone  zobowiązania  Emitenta,  które  będą  traktowane  na  równi  ze wszystkimi 
pozostałymi  obecnymi  i  przyszłymi  niezabezpieczonymi  i  niepodporządkowanymi 
zobowiązaniami  Emitenta,  z  wyjątkiem  tych  zobowiązań,  do  których  roszczenia  są 
uprzywilejowane na mocy przepisów dotyczących upadłości, likwidacji lub egzekucji lub innych 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.



Wartość zaciągniętych zobowiązań na  ostatni  dzień kwartału  poprzedzającego udostępnienie 
propozycji  nabycia:  38,7 mln  PLN oraz  perspektywy kształtowania  zobowiązań emitenta  do 
czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:  100 mln PLN.


