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(Raport bieżący nr 020/2008)

07.03.2008

Nabycie aktywów 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  2005  roku  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż w dniu 7 marca 2008 r. 
Emitent złożył oświadczenie o przystąpieniu do spółki Łódź Pustynna Sp. z o.o. i objęciu w jej 
podwyższonym kapitale  7.950  (siedem tysięcy  dziewięćset  pięćdziesiąt)  nowych  udziałów  o 
wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział o łącznej wartości 7.950.000 zł 
(siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za wkłady pieniężne.

Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy Łódź Pustynna Sp. z o.o. wynosił będzie 8.000.000 zł 
i dzielił się będzie na 8.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Emitent po 
rejestracji  podwyższenia  kapitału  posiadał  będzie  7.950  udziałów  Łódź  Pustynna  Sp.  z  o.o. 
stanowiących 99,37 % kapitału zakładowego i uprawniających do 99,37 % (tj. 7.950) głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Wszystkie osoby zarządzające Emitenta wchodzą w skład 
organu  zarządzającego  Łódź  Pustynna  Sp.  z  o.o.   Po  dokonaniu  rejestracji  podwyższenia 
kapitału zakładowego Łódź Pustynna Sp. z o.o. stanie się podmiotem zależnym od Emitenta.
Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków 
własnych Emitenta.

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta będzie stanowiła 
wartość za jaką aktywa zostały objęte tj. 7.950.000 zł.
Obejmowane aktywa zostały  uznane za znaczące ze  względu na  fakt,  iż  przekraczają  20% 
kapitału zakładowego Łódź Pustynna Sp. z o.o.


