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 Wrocław, dnia 24 maja 2019 r. 
LC CORP INVEST XX Sp. z o. o. 
ul. Powstańców Śląskich 2-4 
53-333 Wrocław 
 

„LC Corp” Spółka Akcyjna 
ul. Powstańców Śląskich 2-4 
53-333 Wrocław 

 
  

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA 
SPÓŁEK LC CORP INVEST XX SP.Z O.O. I LC CORP S.A.  

 
 
             Spółka LC CORP INVEST XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000704679, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej zwana „Spółką”, 
niniejszym po raz drugi zawiadamia spółkę „LC CORP” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako 
jedynego wspólnika, o zamiarze połączenia Spółki („Spółka Przejmowana”) ze spółką „LC CORP” 
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”).  
 
Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492§1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na 
Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki 
Przejmowanej, na warunkach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem 
Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 10 maja 2019 r. („Plan Połączenia”).  
 
Plan połączenia został ogłoszony w dniu 10 maja 2019 r., zgodnie z art. 500§2(1) k.s.h., tj. poprzez 
bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości, począwszy od dnia 10 maja 2019 r. 
na stronie internetowej łączących się spółek pod adresem http://www.lcc.pl w zakładce "Relacje 
inwestorskie" oraz w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 10 maja 2019 r.  
 
Z uwagi na fakt, iż stosownie do postanowień art. 500§2(1) k.s.h., ogłoszenie Planu Połączenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500§2 k.s.h. nie 
jest konieczne, w treści niniejszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Spółka nie zamieszcza 
informacji, o której mowa w art. 504§2 pkt 1 k.s.h. 
 
Spółka wskazuje możliwość wglądu, począwszy od dnia 10 maja 2019 r. do dnia  złożenia wniosku o 
zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego 
Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak 
niż do dnia 13 czerwca 2019 r. tj. do planowanego dnia powzięcia uchwał w sprawie połączenia spółek, do 
dokumentów połączenia - Planu Połączenia oraz dokumentów wymienionych w art. 505§1 pkt) 2 k.s.h.  
i art. 499 § 2 k.s.h. (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516§5 w zw. z §6 k.s.h., 
w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505§1 pkt 4-5 k.s.h. oraz 499§4 k.s.h.), w siedzibie Spółki 
we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00., 
jak również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.lcc.pl/ w zakładce "Relacje 
inwestorskie". 
 
 
W imieniu LC CORP INVEST XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 
 
 
Dariusz Niedośpiał – Prezes Zarządu   ______________________________  
 
 
Mirosław Kujawski – Wiceprezes Zarządu ______________________________   
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