
 

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 082/2008) 

 

20.10.2008 

 

 

Zmniejszenie udziału Akcjonariusza poniżej 5% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu  

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 20 października 2008 r. do Spółki 

wpłynęło pisemne zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej jako 

„PPIM”), w którym poinformował, iż działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 

1539], iż w wyniku zbycia w dniu 16.10.2008 r. praw własności z tytułu sprzedaży akcji nastąpił 

spadek łącznego zaangażowania do poziomu 4,91% całkowitej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki:  LC Corp SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem 

maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie. 

Stan posiadania przed zmianą udziału: 

Liczba posiadanych akcji: 22.714.780 

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,08% 

Liczba głosów z posiadanych akcji: 22.714.780 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,08% 

Stan posiadania po zmianie udziału: 

Liczba posiadanych akcji: 21.975.380 

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,91% 

Liczba głosów z posiadanych akcji: 21.975.380 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,91% 

Jednocześnie PPIM tym samym pismem z dnia 20 października 2008 r., wykonując umowę 

świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na 

zlecenie, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM 

oraz działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539], zawiadomił Emitenta w imieniu 

następujących funduszy:  

1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

2. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

3. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 



4. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

5. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

iż w wyniku zbycia w dniu 16.10.2008 r. praw własności z tytułu sprzedaży akcji nastąpił spadek 

zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 4,91% całkowitej liczby głosów na  Walnym 

Zgromadzeniu spółki: LC Corp SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania 

portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie. 

Stan posiadania przed zmianą udziału: 

Liczba posiadanych akcji: 22.714.780 

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,08% 

Liczba głosów z posiadanych akcji: 22.714.780 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,08% 

Stan posiadania po zmianie udziału: 

Liczba posiadanych akcji: 21.975.380 

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,91% 

Liczba głosów z posiadanych akcji: 21.975.380 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,91% 

 


