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Skrócona nazwa emitenta: 

 
LIBET S.A.  

 
Temat: 

 

Aktualizacja informacji (4) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta 
 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
(„Rozporządzenie MAR”). 

Treść raportu: 

 

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17  

ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że Spółka w dniu 1 marca 2019 r. zawarła Umowę sprzedaży Aktywów 
należących do Spółki (zgodnie z definicją Aktywów przyjętą w raporcie bieżącym nr 20/2018 w Lublinie 

służącego do produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych. W związku z zawarciem 

przedmiotowych Umów sprzedaży Spółce przysługuje roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży w sumie w kwocie 
24.600.000,00 złotych. Z uzyskanej ze sprzedaży ceny kwota 11.857.500,00 zł pomniejszy zadłużenie 

bankowe.  
 

Cena sprzedaży Aktywów nie odbiega w znacznym stopniu od wyceny tych Aktywów przeprowadzonej na 

zlecenie Spółki, o dokonaniu i wynikach której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2018 z dnia 20 
lipca 2018 r. 

 
Spółka informuje również, że Umowa sprzedaży Aktywów należących do Spółki z dnia 25 stycznia 2019 r. – 

o zawarciu której informowano raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. – dotyczyła zakładu 
produkcyjnego zlokalizowanego w Gajkowie.  
  
Zawarcie Umowy jest kolejnym z działań podjętych przez Spółkę w ramach przeglądu opcji strategicznych, 
o którym informowano raportami bieżącymi nr 16/2018, 18/2018, 20/2018 i 1/2019.  
 
Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że zawarcie przedmiotowej Umowy nie zamyka prowadzonego przez 
Zarząd Spółki programu przeglądu opcji strategicznych Spółki ani zakresu opcji rozważanych obecnie bądź 
możliwych do przeprowadzenia; proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie.   
 
 
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
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