
 

 

 

 

 
Raport bieżący nr 26/2012 

 

Data sporządzenia: 
 

20 grudnia 2012 
 

Skrócona nazwa emitenta: 
 

LIBET S.A.  

 
Temat: 

 
Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).  

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) z późniejszymi 

zmianami.  

Treść raportu: 

 

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 

ust. 1 pkt 3 i pkt 4 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 

raportem bieżącym, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 25/2012 z dnia 16 grudnia 2012 roku 

informuje, iż ziściły się warunki zawieszające wejścia w życie Umowy dzierżawy zawartej dnia 14 

grudnia 2012 roku pomiędzy Emitentem (jako dzierżawcą) a miastem stołecznym Warszawą (jako 

wydzierżawiającym) –  mocą której Emitent będzie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 

2015 roku dzierżawił grunt częściowo zabudowany o pow. 48.660 m2, stanowiący własność m.st. 

Warszawy, położony w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Elektronowej 7A – szerzej opisanej w 

raporcie bieżącym numer 25/2012 z dnia 16 grudnia 2012 roku.  

Warunkami skutecznego zawarcia w/w umowy było, ziszczenie w terminie 10 dni licząc od daty 14 

grudnia 2012 roku łącznie następujących warunków:  

(1) złożenia kaucji pieniężnej;  

(2) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 KPC;  

 

Warunki zawieszające zostały spełnione przez Emitenta do dnia 20 grudnia 2012 roku.  

Wobec powyższego w/w umowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.  

 

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu 

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu  


