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Znacząca umowa      
 
 

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 3 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 lipca 2008 r.) 

Emitent działając jako jedyny wspólnik spółki Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., dokonał 

podwyższenia jej kapitału zakładowego z kwoty 2.450.000 zł do kwoty 3.000.000 zł tj. o kwotę 

550.000 zł w drodze utworzenia 5.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł jeden 

udział. 

Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. zostały 

objęte przez spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, która jednocześnie przystąpiła do 

tej spółki jako nowy wspólnik. LC Corp B.V. objęła 5.500 udziałów w kapitale zakładowym 

Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 550.000 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 113.850.000 zł.  

Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. wynosił będzie 

3.000.000 zł i dzielił się będzie na 30.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział.  

Po rejestracji podwyższenia kapitału Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.  Emitent posiadał będzie 

24.500 udziałów stanowiących 81,67 % kapitału zakładowego i uprawniających do 81,67  % (tj. 

24.500) głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, a drugi wspólnik LC Corp B.V. posiadał 

będzie 5.500 udziałów stanowiących 18,33 % kapitału zakładowego i uprawniających do 18,33  

% (tj. 5.500) głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki 

Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Emitenta, a LC Corp B.V. jest 

podmiotem dominującym wobec Emitenta. 

Objęcie nowych udziałów Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. przez LC Corp B.V. zostało uznane 

za znaczącą umowę na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. 


