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Temat:

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (2). 

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  r.  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) niniejszym informuje, iż Zarządy LIBET S.A i LIBET 
LIBIĄŻ sp. z o.o. (tj. spółki zależnej w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy dzierżawy z 
dnia 10 września 2011 roku szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego. 

Mocą ustaleń Stron: (a) postanowiono zmienić wysokość czynszu dzierżawnego ustalając go na kwotę 
10.253,40 PLN netto miesięcznie, (b) ustalono, iż dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu poniesione 
przez niego ciężary w zakresie podatku od nieruchomości co do przedmiotu dzierżawy.  

LIBET S.A. wskazuje, iż umowę i aneks (w odniesieniu z osobna, do LIBET S.A. jako Emitenta, jak i 
LIBET LIBIĄŻ sp. z o.o. jako jednostki zależnej Emitenta) uznano za znaczące na podstawie §2 ust. 1 
pkt 44a  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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).

LIBET  S.A.  wskazuje,  iż  wyżej  opisane  zmiany  mają  charakter  techniczny  a  podyktowane  były 
rekomendacjami uznanych doradców podatkowych świadczących usługi na rzecz grupy kapitałowej 
LIBET  S.A.,  a  związane  są  z  aktualizacją  materii  cen  transferowych  obowiązujących  w  relacjach 
podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej. 
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