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(Raport bieżący nr 24/2007)

1.08.2007

Zawarcie umowy przedwstępnej w przedmiocie nabycia nieruchomości przez 
jednostkę zależną od Emitenta - korekta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż koryguje informację przekazaną do publicznej 
wiadomości raportem nr 24/2007 z dnia 31.07.2007r. w następujący sposób: 

Było:

„Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w dniu 31.07.2007 r. jednostka zależna od emitenta – spółka 
Europlan Projekt Gocław sp. z o.o. zawarła z podmiotem niepowiązanym z emitentem 
przedwstępne umowy nabycia nieruchomości składających się z 59 działek o łącznej powierzchni 
23,5367 ha położonych w Gdańsku w obrębie Łostowice za łączną cenę netto 43.600.000,00 zł 
(brutto 53.192.000,00 zł).”

Winno być:

„Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w dniu 31.07.2007 r. jednostka zależna od emitenta – spółka 
Europlan Projekt Gocław sp. z o.o. zawarła z podmiotem niepowiązanym z emitentem 
przedwstępne umowy nabycia nieruchomości składających się z 53 działek o łącznej powierzchni 
10,6217 ha położonych w Gdańsku w obrębie Łostowice za łączną cenę netto 43.600.000,00 zł 
(brutto 53.192.000,00 zł).”

Poniżej pełna, poprawna treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w dniu 31.07.2007 r. jednostka zależna od emitenta – spółka 
Europlan Projekt Gocław sp. z o.o. zawarła z podmiotem niepowiązanym z emitentem 
przedwstępne umowy nabycia nieruchomości składających się z 53 działek o łącznej powierzchni 
10,6217 ha położonych w Gdańsku w obrębie Łostowice za łączną cenę netto 43.600.000,00 zł 
(brutto 53.192.000,00 zł). Na nabytej nieruchomości ma być realizowany projekt inwestycji w 
postaci budowy osiedla mieszkaniowego.

Umowa przenosząca własność nieruchomości powinna zostać zawarta najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2007 roku. 

Niniejsza umowa jest umową znaczącą zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 a) Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


