
 

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 032/2009) 

 

18.06.2009 

 

 
Otrzymanie przez jednostkę zależną oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej 
umowy 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej - LC 

Corp Sky Tower Sp. z o.o. („Inwestor”) informację, o otrzymaniu przez nią w dniu 17.06.2009 r. 

oświadczenia złożonego przez Betonox Construction S.A. („Wykonawca”) o odstąpieniu od 

zawartej w dniu 11.04.2008 r. umowy na roboty budowlane dotyczące wykonania konstrukcji 

żelbetowych związanej z prowadzoną  inwestycją Sky Tower (o której Emitent informował w 

raporcie bieżącym nr 58/2008 z dnia 18.05.2008 r.), w części dotyczącej niezrealizowanych do 

tej pory przez Wykonawcę robót żelbetowych nadziemia tj. powyżej poziomu „0,00” z winy 

Inwestora. Wskazaną przez Wykonawcę przyczyną odstąpienia od umowy w części opisanej 

powyżej było niewykonanie przez Inwestora zobowiązań umownych tj. nieudzielenie zezwolenia 

na wznowienie robót przez Wykonawcę, niedostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej 

do prowadzenia robót oraz nieprzedstawienie na żądanie Wykonawcy gwarancji zapłaty za 

roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 09.07.2009 r. o gwarancji zapłaty za roboty 

budowlane. Wykonawca nie wskazał terminu, w którym odstąpienie od umowy staje się 

skuteczne. 

LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. uznaje oświadczenie Wykonawcy złożone w dniu 17.06.2009 r. za 

bezskuteczne m.in. ze względu na brak podstaw do zastosowania przez niego art. 491 § 2 

kodeksu cywilnego, na który Wykonawca powołał się jako podstawę swojego odstąpienia od 

umowy.    

Odstąpienie od umowy nie będzie powodowało skutków finansowych dla Emitenta, gdyż 

wszystkie udziały w spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. zostały przez Emitenta zbyte (o czym 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2008 z dnia 03.11.2008 r.) a Emitent uznaje 

spółkę LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. jako zależną wyłącznie na podstawie regulacji MSR nr 39 

głównie z uwagi na przysługującą Emitentowi do dnia 15.02.2010 r. opcję odkupu udziałów LC 

Corp Sky Tower Sp. z o.o.. W przypadku gdyby odstąpienie okazało się skuteczne LC Corp Sky 

Tower Sp. z o.o. może ponosić odpowiedzialność za naprawienie szkody wynikającej z 

niewykonania zobowiązania umownego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, której 

wysokości w chwili obecnej nie można określić. 

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 5ust. 1 pkt 5 i § 11 

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


