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(Raport bieżący nr 022/2009) 

 

30.03.2009 

 

 
Udzielenie poręczenia dotyczącego kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną 
 
 
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 7 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w 

dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2009 r. Emitent udzielił poręczenia weksla własnego niezupełnego 

(in blanco) wystawionego przez Kraków Zielony Złocień sp. z o.o. będącą spółką zależną od 

Emitenta, na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w dniu 14 sierpnia 2007 r. przez 

Kraków Zielony Złocień sp. z o.o. (wówczas działająca pod firmą Europlan Projekt IV sp. z o.o.). 

Emitent informował o zawarciu umowy kredytu w raporcie bieżącym nr 35/2007 z dnia 

14.08.2007 r.  

Poręczenie wekslowe zostało udzielone na rzecz Banku PKO BP S.A., podmiotu niepowiązanego 

z Emitentem, na podstawie Aneksu nr 2 wydłużającego okres całkowitej spłaty kredytu do dnia  

31 marca 2010 r.  Łączna kwota udzielonego kredytu wynosiła 94.000.000,00 zł, przy czym na 

dzień podpisania aneksu, do spłaty pozostała kwota 74.000.000,00 zł. 

Ponadto Emitent, jako poręczyciel wekslowy, na zabezpieczenie roszczeń PKO BP SA 

wynikających z udzielonego kredytu spółce Kraków Zielony Złocień sp. z o.o. z tytułu 

wystawienia weksla własnego in blanco, poddał się egzekucji prowadzonej przez PKO BP SA na 

podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty łącznej 111.000.000,00 złotych, na którą 

składa się należność główna oraz ewentualne odsetki, opłaty i inne należności, a także 

poniesione przez PKO BP SA koszty czynności podjętych w celu odzyskania zabezpieczonej 

wierzytelności (w szczególności koszty powiadomień, wezwań, monitów). Bankowy tytuł 

egzekucyjny może być wystawiony do dnia 31.03.2011 r. 

Emitent jest jedynym wspólnikiem spółki Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o.. 

Emitent dokonał poręczenia nieodpłatnie. 


