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Raport bieżący nr 8/2020 
 
Data sporządzenia: 
 
07.04.2020 
 
Skrócona nazwa emitenta: 
 
LIBET S.A.  
 
Temat: 
 
Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020) 

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”, „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w 
art. 17  ust. 1 Rozporządzenia MAR w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 5/2020 i 6/2020 informuje, 
że do Spółki wpłynęło pismo dotyczące oferty z dnia 18.03.2020 r. w przedmiocie nabycia przedsiębiorstwa 
Libet S.A. 

Oferent poinformował Spółkę, że zdecydował się wycofać z procesu dotyczącego potencjalnego nabycia 
przedsiębiorstwa Emitenta. 

Jako główna przyczyna rezygnacji wskazana została obecna niepewna sytuacja rynkowa spowodowana 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), która już teraz negatywnie oddziałuje na rynki i 
działalności, w które zaangażowane jest oferent. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, że Spółka - mając na 
uwadze konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - nie zaakceptowała 
bezwarunkowo złożonej oferty. 

Oferent zaznaczył, że nie wyklucza powrotu do rozmów w przyszłości, o ile taka będzie wola stron, a warunki 
na rynku będą ku temu bardziej sprzyjające. 

W dalszym ciągu dokonywany jest przegląd opcji strategicznych dla Spółki rozpoczęty jeszcze w 2018 roku 
(raport bieżący nr 16/2018), a Emitent będzie informował o postępach w jego ramach. 
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