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Raport bieżący nr 32/2017 

 

Data sporządzenia: 

 

27 października 2017 

 

Skrócona nazwa emitenta: 

 

LIBET S.A.  

 

Temat: 

 

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 października 2017 roku. 

 

Podstawa prawna: 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 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.2013.1382; ze zmianami). 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:  

 

(1) w § 5 ust. 1 pkt 22 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.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”)  informuje, 

iż NWZA dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, iż od dnia 27 

października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie: Jerzy 

Gabrielczyk, Sławomir Najnigier, Tomasz Krysztofiak, Piotr Nowjalis, Seweryn Kubicki, 

Maciej Matusiak, Piotr Woźniak.  

(2) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 

planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej;  

(3) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści 

uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 27 

października 2017 roku jak i wszelkie dalsze konieczne informacje.  

 

Spółka wskazuje, iż nie publikuje informacji dot. przebiegu drogi zawodowej powołanych w dniu 

dzisiejszym członków Rady Nadzorczej Spółki albowiem przedmiotowe informacje są dostępne na stronie 

internetowej Spółki, w szczególności były ujawniane przy publikowaniu kandydatur zgłaszanych przez 

akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu   



Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjn a z 

siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21 954 545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta.  

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

Uchwała nr 2  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA. 

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:  

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:  

1. Otwarcie NWZA. 
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków 
na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET 
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy 
środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.  
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  
10. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA.  
11. Zamknięcie NWZA. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.   

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 41.624.761 głosów „za”, przy 2.640.500 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. 

§1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 6 członków do 7 członków. 



§2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 44 265 261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 24.114.142 głosów „za”, przy 20.151.119 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się Piotra Łyskawa z funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki. 

§2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 44 265 261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się Tomasza Pelczar z funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki. 

§2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się  Seweryna Kubickiego do pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

§2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Macieja Matusiaka do pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

§2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych 

głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została 

podjęta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Macieja Matusiaka do pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

§2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 

44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.142.761 głosów „za”, przy 5.122.500 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego 

uchwała powyższa została podjęta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uchwała nr 13 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA.  

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę 

następującej treści:  

§1. 

NWZA postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.  

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 

44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.979.835 głosów „za”, przy 2.482.000 głosów „przeciw” i 1.803. 426 głosów „wstrzymujących się”, wobec 

czego uchwała powyższa została podjęta.   


