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7 lipca 2017 

 
Skrócona nazwa emitenta: 

 

LIBET S.A.  
 

Temat: 
 

Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki.  

 
Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) 

 
Treść raportu: 

 

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 
17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie 
o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie (oddział terenowy Wrocław) 
postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z powzięciem 
– na podstawie dokumentów przekazanych Prezesowi URE przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
do których sieci Spółka jest w określonej lokalizacji przyłączona – uzasadnionego, zdaniem Prezesa URE, 
podejrzenia naruszenia przez Spółkę obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku, wprowadzonych z uwagi na wysokie 
temperatury i niskie stany wód co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy – Prawo energetyczne, 
podlega karze pieniężnej („Zawiadomienie”).  

Spółka wskazuje, iż zgodnie z treścią Zawiadomienia, zarzucane Spółce naruszenia spowodowane 
zostały ruchem dwóch – z trzynastu – wykorzystywanych przez Spółkę zakładów produkcyjnych, przy 
czym naruszenia te – według treści Zawiadomienia – istniały w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku 
sumarycznie przez trzy godziny i miały miejsce w pierwszych dwóch godzinach po wprowadzeniu 
ograniczeń w poborze energii elektrycznej.  

Wysokość ewentualnie grożącej Spółce kary pieniężnej nie została w treści Zawiadomienia wskazana, 
przy czym w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa maksymalna wysokość w/w kary pieniężnej nie 
może przekroczyć 15% przychodu Spółki z roku 2016.  

O istotnych okolicznościach w sprawie Spółka będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi.  

 
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu   


