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Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych pośrednio powiązanych z akcjami Emitenta.  

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 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, przy ul. Powstańców Śląskich 5 („Emitent”), działając w 

wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 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, w nawiązaniu do informacji zawartych 

min. w punkcie 17.1 oraz 21 prospektu emisyjnego Emitenta uprzejmie informuje, iż wskutek 

transakcji na instrumentach finansowych nie będących papierami wartościowymi Emitenta dokonanej 

przez w/n osoby będące członkami organów Emitenta z P. Robertem Napierała (Członkiem Zarządu 

Emitenta który ustąpił ze stanowiska z dniem 28 września 2012 roku) jako zbywcą:  

(1) Prezes Zarządu Emitenta Pan Thomas Lehmann wskutek nabycia takich instrumentów 

finansowych pośrednio kontroluje 33,3% udziałów w podmiocie będącym pośrednio 

akcjonariuszem Emitenta; 

(2) Członek Zarządu Emitenta Pan Ireneusz Gronostaj wskutek nabycia takich instrumentów 

finansowych ponad ich ilość opisaną w prospekcie emisyjnym Emitenta, kontroluje 33,3% 

udziałów w podmiocie będącym pośrednio akcjonariuszem Emitenta; 

(3) Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Jerzy Józef Gabrielczyk wskutek nabycia instrumentów 

finansowych ponad ich ilość opisaną w prospekcie emisyjnym Emitenta kontroluje 33,3% 

udziałów w podmiocie będącym pośrednio akcjonariuszem Emitenta; 

opisanym szczegółowo w punkcie 21 prospektu emisyjnego Emitenta, który to podmiot pośrednio 

kontroluje 10 % kapitału zakładowego Emitenta i 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Wobec dokonanej transakcji stosownej zmianie uległ także skład Grupy Menadżerskiej w rozumieniu 

wskazanym w prospekcie emisyjnym Emitenta.  
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