
 

 

 
LIBET S.A. 53-633 Wrocław, ul. Kazimierza Michalczyka 5; tel.: 71 33 51 101, fax: 71 33 51 100                        

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000373276; 
 NIP: 5252422424; Regon 141349437; BDO: 000002855; Kapitał zakładowy, w tym wpłacony 500.000 PLN       

 Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 55 1090 2398 0000 0001 2290 9911 

 

Raport bieżący nr 10/2020 
 

Data sporządzenia: 
24 kwietnia 2020 

 

Skrócona nazwa emitenta: 
 

LIBET S.A.  
 

Temat: 
 
Zmiana terminu publikacji niektórych raportów okresowych.  

 
Podstawa prawna: 

 
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tekst jednolity z dnia 
28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), z późniejszymi zmianami w związku z §80 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 757) 

 

Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) – działając na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku 
z §21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania 
niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 
622) – niniejszym raportem informuje o zmianie (wydłużeniu) terminów przekazania do publicznej 
wiadomości nw. raportów okresowych, wskazując poniżej nowe terminy ich publikacji:  

(i) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny (odpowiednio Spółki i grupy kapitałowej Spółki) za rok 
obrotowy 2019, zostaną przekazane dnia 30 czerwca 2020 roku;  

(ii) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za I kwartał roku obrotowego 2020 
(zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej  za ten sam okres), zostanie 
przekazany dnia 29 lipca 2020 roku;   

Jednocześnie Spółka wskazuje, iż każdy ze ww. nowych terminów publikacji może ulec zmianie, o czym 
Spółka informować będzie w stosownym terminie odrębnym raportem bieżącym.  

Terminy przekazania do publicznej wiadomości innych niż ww. raportów okresowych których publikacja 
przypada na rok 2020, nie ulegają zmianie.  

Zarząd Spółki wskazuje, iż dokonywania niniejszym raportem zmiana terminów przekazania do publicznej 
wiadomości ww. raportów okresowych spowodowana jest kwestiami dot. zmiany systemu organizacji pracy 
jednostek Spółki odpowiedzialnych za sporządzanie, weryfikację i konsolidację materiałów i informacji w 
warunkach zagrożenia epidemiologicznego, w tym szerokiego wprowadzenia w tych jednostkach modelu 
pracy zdalnej i związanych trudności natury praktycznej.  

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu  

 


