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Raport bieżący nr 8/2019 
 

Data sporządzenia: 

9 maja 2019  

Skrócona nazwa emitenta: 

LIBET S.A.  

Temat: 

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za 1 kwartał 2019 roku. 

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 

(dalej „Rozporządzenie MAR”).  

Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 
MAR, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne,  szacunkowe jednostkowe  i skonsolidowane 

dane dot. wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za 1 kwartał 2019 roku: 

dane jednostkowe dot. Spółki (według ustawy z 20/09/1994 o rachunkowości):  
przychody: PLN 19,6 mln   

EBITDA: PLN 19,1 mln  
wynik netto: PLN 16,2 mln  

 
dane skonsolidowane dot. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF):  

przychody: PLN 19.2 mln  

EBITDA: PLN 16,8 mln  
wynik netto: PLN 13,6 mln  

Zarząd Spółki uznał informację o ww. wybranych danych dot. wyników finansowych za istotną, gdyż poziom 
tych  wyników za 1 kwartał 2019 roku, jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez 

Spółkę jak i grupę kapitałową Spółki w analogicznych okresach lat poprzednich jak i względem wyników 

rocznych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, przy czym jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ 
na wielkość EBITDA w I kwartale 2019 roku, miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia 

niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln PLN, o których Spółka informowała raportami bieżącymi numer 

1/2019 (z 25/01/2019) oraz 5/2019 (z 01/03/2019).  

Przedstawione powyżej wielkości stanowią szacunki uzyskane w procesie przygotowywania śródrocznego 

skróconego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za 1 kwartał 2019 roku zawierającego śródroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za ten sam okres i mogą ulec zmianie.  

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego (kwartalnego) grupy kapitałowej LIBET S.A. za I kwartał 

2019 roku obejmującego ww. śródroczne sprawozdania finansowe, nastąpi 30 maja 2019 roku. 

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu, Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu  


