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Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A. (LIBET) uprzejmie informuje, iż dnia 28 kwietnia 2011 roku otrzymał na podstawie 
art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 185 poz.1439 z późn. zm.) od Zarządu 
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z/s w Warszawie jako podmiotu świadczącego dla Klientów 
usługi zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczna instrumentów 
finansowych, w szczególności na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: (a) Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty, (b) Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (c) Fundusz Własności 
Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (d) Legg Mason Akcji 
Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (e) Legg Mason 500 + Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty, („Fundusze”), zawiadomienie, iż dniu 21 kwietnia (w wyniku przydziału akcji) na 
rachunkach Klientów Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. zostały zapisane akcje LIBET 
zaoferowane do sprzedaży na podstawie prospektu emisyjnego LIBET zatwierdzonego przez KNF dnia 
5 kwietnia 2011 roku (Zawiadomienie).  

W wyniku nabycia opisanego w Zawiadomieniu, akcje z których wynika uprawnienie dla Legg Mason 
Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu Klientów prawa głosu reprezentują ponad 15 
% ogólnej liczby głosów, przy czym w wyniku nabycia Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty posiada akcje LIBET uprawniające do wykonywania ponad 5 % ogólnej liczby głosów.  

Na dzień przekazania LIBET S.A. Zawiadomienia: 

(a) na rachunkach Klientów Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. znajduje się 7.991.229 akcji 
LIBET co stanowi 15,98% udziału w kapitale zakładowym LIBET, uprawniających do 7.991.229 głosów 
z tych akcji, co stanowi 15,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LIBET;  

(b) na rachunkach Funduszy znajduje się 7.842.510 akcji LIBET co stanowi 15,69 % udziału w kapitale 
zakładowym LIBET uprawniających do 7.842.510 głosów z tych akcji, co stanowi 15,69 % ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LIBET;  

(c) na rachunku Funduszu Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, znajduje się 4.400.000 
akcji LIBET co stanowi 8,80 % udziału w kapitale zakładowym LIBET uprawniających do 4.400.000 
głosów z tych akcji, co stanowi 8,80 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LIBET;  

 

 



 

 
 

W Zawiadomieniu wskazano, iż dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy 
fundamentalnej spółki. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Robert Napierała – Prezes Zarządu  

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


