
LC CORP S.A. 
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  2-4
53-333  WROCŁAW

telefon:   +48 71 798 80 10
fax:          +48 71 798 80 11
www.lcc.pl     info@lcc.pl

KRS 0000253077 -  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego
NIP 899-25-62-750, REGON: 020246398, wysokość kapitału zakładowego: 447.588.311,00 PLN

1

(Raport bieżący nr 021/2008)

26.03.2008

Ustanowienie zastawu rejestrowego 

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 
(Dz.  U.  nr  209  poz.1744)  z  dn.  19  października  2005r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i 
okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościowych,  w  nawiązaniu  do 
raportu bieżącego nr 12/2008 z dnia 28 lutego 2008r. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów postanowieniem z dnia 11 marca 2008 
r.  dokonał  wpisu  w  Rejestrze  Zastawów,  zastawu  rejestrowego  na  wszystkich  akcjach 
(113.700.000  akcji  o  wartości  nominalnej  1  zł  każda)  w  spółce  Arkady  Wrocławskie  S.A., 
będących własnością LC Corp S.A.

Ustanowiony zastaw rejestrowy na akcjach stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego spółce 
Arkady Wrocławskie S.A. przez 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 w kwocie 61.000.000,00 Euro o którym emitent informował w 
raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia 28 lutego 2008r.. 

Zastaw rejestrowy na akcjach ustanowiony został w oparciu o umowę zastawu rejestrowego na 
akcjach zawartą pomiędzy LC Corp S.A. a ING Bank Śląski S.A., ING Bank Hipoteczny S.A. oraz 
Kredyt Bank S.A. w dniu 28 lutego 2008 r.

Obciążone zastawem akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki  Arkady Wrocławskie 
S.A., ich wartość nominalna to 113.700.000 zł.  Powyższe akcje zostały opłacone do kwoty 
108.700.000 zł i uprawniają do 113.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Arkady 
Wrocławskie S.A. i mają dla Emitenta charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Wartość 
ewidencyjna  aktywów w  księgach  rachunkowych  Emitenta,  na  których  ustanowiono  zastaw 
wynosi 128.652.178,00  zł.

Pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a podmiotami na 
rzecz których ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Kryterium uznania zastawu rejestrowego za podlegający obowiązkowi ujawnienia zgodnie z § 5 
ust.  1  pkt  1  Rozporządzenia  była  jego  wysokość,  przekraczająca  równowartość  w  złotych 
polskich kwoty 1.000.000 Euro.


