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Temat: 
 

Zmiana umowy znaczącej.  

 
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. („LIBET”) 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, dnia 28 marca 2012 roku zawarł porozumienia do umowy dzierżawy zawartej z TOMBET sp. 

z o.o. dnia 3 grudnia 2010 roku („Umowa”) opisanej szczegółowo w punkcie 12 prospektu emisyjnego 

LIBET, których przedmiotem jest :  

(A) potwierdzenie zakresu Umowy co do rzeczy ruchomych będących częścią jej przedmiotu; 

(B) obniżenie czynszu dzierżawnego w wymiarze miesięcznym, licząc od 1 stycznia 2013 roku o 6,25 

% (względem jego dotychczasowej wysokości);  

(C) ustalenie dodatkowego rabatu od czynszu miesięcznego w wysokości 3,3%, o ile LIBET będzie 

nabywał dla potrzeb funkcjonowania zakładu w Hucie Szklanej kruszywo od wydzierżawiającego 

albo jego jednostek powiązanych czy zależnych;   

(D) zgoda LIBET na jednokrotne niekorzystanie przez LIBET z prawa pierwokupu Przedmiotu 

Dzierżawy w przypadku jego zbycia przez Wydzierżawiającego o ile: (a) nabywcą będzie podmiot 

wskazany w treści zgody udzielonej przez LIBET a podmiot ten złoży oświadczenie o 

ustanowieniu na rzecz LIBET prawa pierwokupu co do całości Przedmiotu Dzierżawy (co zostanie 

dokonane pod rygorem zapłaty przez podmiot obciążona określonym obowiązkiem kary umownej 

na rzecz LIBET): (b) w razie potrzeby i na żądanie LIBET nabywca złoży oświadczenie o związaniu 

się obowiązkami wskazanymi w Umowie której stanie się stroną a obciążającymi na mocy jej 

treści Wydzierżawiającego (co zostanie dokonane pod rygorem zapłaty przez podmiot obciążona 

określonym obowiązkiem kary umownej na rzecz LIBET), (c) nabywca i zbywca spełnią szereg 

dalszych warunków opisanych w treści zgody udzielonej przez LIBET w tym pokryją koszty jakie 

pojawią się po stornie LIBET w związku ze zmianą podmiotową występującą po stronie 

wydzierżawiającego;  



 

 

 

LIBET wskazuje, iż nabywca Przedmiotu Dzierżawy na podstawie art. 678 §1 Kodeksu Cywilnego z 

dniem nabycia Przedmiotu Dzierżawy stanie się z mocy prawa (tj. bez potrzeby dokonywania przez 

Strony żadnych czynności prawnych) stroną Umowy.  

W tym zakresie LIBET wskazuje, iż Umowa została zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy 

pisemnej i z datą pewną, a Przedmiot Dzierżawy została LIBET wydany. Ma to ten skutek, iż nabywcy 

Przedmiotu Dzierżawy – zgodnie z art. 678 §2 Kodeksu Cywilnego – nie służy uprawnienie do 

wypowiedzenia Umowy z uwagi na nabycie przez niego własności Przedmiotu Dzierżawy a Umowa w 

takich warunkach jest bez przeszkód i z mocy prawa kontynuowana. 

W ocenie i wg najlepszej wiedzy Zarządu LIBET, zmiana podmiotowa po stornie wydzierżawiającego 

nie będzie miała dla LIBET żadnych negatywnych skutków faktycznych czy prawnych. 
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