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Skrócona nazwa emitenta: 
 

LIBET S.A. 
  

Temat: 

 
Zmiana umowy znaczącej ze spółką zależną.  

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.  Nr 184, 

poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). 

Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) niniejszym informuje, iż dnia 10 
kwietnia 2014 roku ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2014 roku LIBET S.A. („LIBET”) i LIBET 2000 sp. z 
o.o. z/s w Żorach tj. spółka w 100% zależna od LIBET postanowiły zawrzeć aneks do umowy o 
świadczenie usług produkcyjnych z dnia 31 stycznia 2012 roku (o której mowa w raporcie bieżącym 
numer 2/2012), mocą którego ustaliły nową treść umowy o świadczenie usług produkcyjnych.  

Umowa której dotyczy zmiana stanowi umowę znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 ppkt a, w związku 
§2 ust. 2 Rozporządzenia.   

Przedmiot, zakres, istotne warunki wykonania umowy i podstawowe zobowiązania stron, okresy 
obowiązywania i wypowiedzenia umowy według jej nowej treści są tożsame z warunkami 
obowiązującymi w tym zakresie według poprzedniej treści tej umowy. W tym zakresie opis 
przedstawiony w raporcie bieżącym numer 2/2012, a także w prospekcie emisyjnym LIBET (pkt. 22 
prospektu emisyjnego) zachowuje aktualność także co do nowej treści przedmiotowej umowy.  

Umowa o świadczenie usług produkcyjnych według jej nowej treści względem jej treści obowiązującej 
dotychczas została uzupełniona o szereg zapisów dotyczących materii technicznych, organizacyjnych i 
operacyjnych oraz finansowych, w szczególności w kontekście bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących transakcji dokonywanych w ramach grup kapitałowych pomiędzy jednostkami 
powiązanymi, w związku z aktualizacją stanowisk uznanych doradców grupy kapitałowej LIBET 
dokonaną  w następstwie aktualizacji stanowisk organów stosujących w tym zakresie przepisy prawa.  

Zarząd LIBET wskazuje, iż czynność ustalenia nowej treści umowy o świadczenie usług produkcyjnych 
ma charakter porządkujący i techniczny, nie powoduje przy tym jakichkolwiek przeszkód czy przerw w 
zgodnej kooperacji stron ani żadnych negatywnych tak dla LIBET jak i LIBET 2000 skutków.   
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