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(Raport bieżący nr 085/2008) 

 

19.11.2008 

 

 

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości 

 

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 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 

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

przez emitentów papierów wartościowych w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 012/2008 z 

dnia 28.02.2008 r. informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 listopada 2008 r.) powziął 

informację o tym, że w dniu 14.11.2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księgach wieczystych o numerach: 

WR1K/00169058/3 oraz WR1K/00022476/7 następujących hipotek:  

- hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w wysokości 54.525.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt 

cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro) o równym najwyższym pierwszeństwie z 

pozostałymi hipotekami wymienionymi w niniejszym raporcie, na rzecz Kredyt Bank S.A. w 

Warszawie, 

- hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w wysokości 8.550.000,00 EUR (słownie: osiem milionów 

pięćset pięćdziesiąt tysięcy euro) o równym najwyższym pierwszeństwie z pozostałymi 

hipotekami wymienionymi w niniejszym raporcie, na rzecz ING Bank Hipoteczny  S.A. w 

Warszawie, 

- hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w wysokości 28.425.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia 

osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy euro) o równym najwyższym pierwszeństwie 

z pozostałymi hipotekami wymienionymi w niniejszym raporcie,  na rzecz ING Bank Śląski S.A. 

w Katowicach. 

Księgi wieczyste o numerach: WR1K/00169058/3 oraz WR1K/00022476/7 prowadzone są dla 

nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Swobodnej i ul. Powstańców Śl., stanowiących 

własność bądź pozostających w wieczystym użytkowaniu Arkady Wrocławskie S.A., będącej 

jednostką zależną od Emitenta, wraz z posadowionymi na nich budynkami składającymi się na 

kompleks Arkady Wrocławskie. 

Hipoteki ustanowione zostały na podstawie oświadczeń banków: Kredyt Bank S.A. w Warszawie, 

ING Bank Hipoteczny  S.A. w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. w Katowicach z dnia 28.02.2008 

r. 

Wymienione wyżej hipoteki stanowią zabezpieczenie umowy kredytu bankowego w kwocie 

61.000.000,00 euro, przeznaczonego na refinansowanie poniesionych nakładów związanych z 

realizacją inwestycji Arkady Wrocławskie w tym na zrefinansowanie istniejącego zobowiązania 

kredytowego, zawartego przez jednostkę zależną od Emitenta – spółkę Arkady Wrocławskie S.A. 

w której Emitent posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jako Kredytobiorcą z 

podmiotami niepowiązanymi z Emitentem (jak również nie powiązanymi z osobami 



zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta), stanowiącymi konsorcjum banków, w skład 

którego wchodzą: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Bank Hipoteczny S.A. z 

siedzibą w Warszawie oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą (o 

zawarciu wymienionej wyżej umowy kredytu bankowego oraz o zabezpieczeniach kredytu 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 012/2008 z dnia 28.02.2008 r.). 

Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono hipoteki, w księgach rachunkowych 

Arkady Wrocławskie S.A., będącej jednostką zależną od emitenta, wynosiła na dzień 

30.09.2008 r. kwotę 489.442.344,00 zł, zaś wartość każdej z hipotek jest większa niż wyrażona 

w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro. 

Wymienione wyżej aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości z uwagi na fakt, że 

stanowią one co najmniej 10% wartości aktywów własnych Emitenta. 


