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(Raport bieżący nr 47/2007)

21.09.2007

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej – LC Corp Sky Tower

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

Zarząd LC Corp S.A.  („Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2007 r. został powiadomiony, 
iż w dniu 17 września 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował zmianę 
firmy spółki zależnej od Emitenta - Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. Nowa firma tej spółki to 
LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.

Mając powyższe na uwadze, Emitent na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra 
Finansów  z  dnia  19  października  2005r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 21 września 
2007 r.  został  powiadomiony,  iż  w dniu 19 września  2007 r.  Sąd Rejonowy dla  Wrocławia-
Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - LC 
Corp Sky Tower Sp. z o.o. (wcześniej działającej pod firmą Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o.), o 
łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. zostały objęte 
przez Emitenta. Emitent objął 10.000 udziałów w kapitale zakładowym LC Corp Sky Tower Sp. z 
o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł za cenę 
10.000.000 zł i pokrył je w całości wkładem pieniężnym. 
Po rejestracji kapitał zakładowy LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. wynosi 119.000.000 zł i dzieli się 
na  119.000  udziałów  o  wartości  nominalnej  119.000.000  zł  każdy  udział.  Emitent  posiada 
118.998 udziałów LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. stanowiących 99,99% kapitału zakładowego i 
uprawniających do 99,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.
Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków 
własnych Emitenta.
LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Emitenta.
Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż zmiana wysokości kapitału 
zakładowego  LC  Corp  Sky  Tower  Sp.  z  o.o.  przekracza  jednorazowo  wyrażoną  w  złotych 
równowartość kwoty 500.000 euro.


