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Raport bieżący nr 19/2020 
 

Data sporządzenia: 

9 lipca 2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

LIBET S.A.  

Temat: 

Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze 
sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 30/06/2020.  

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 

(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, iż wstępnie oszacowane, skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01/01/2020 – 30/06/2020 wynoszą około: 112 mln zł. 

Przedstawiona powyżej wielkość stanowi zawansowane szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i 

weryfikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET 

S.A. za ww. okres i mogą ulec zmianie, choć w ocenie Zarządu zmiana ta nie powinna być istotna.  

Zarząd Spółki wskazuje, iż uznał informację dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży grupy kapitałowej LIBET S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020 za istotną: (i) gdyż 

poziom tych przychodów za ten okres, jest istotnie wyższy względem poziomu skonsolidowanych przychodów 

ze sprzedaży wypracowanego przez grupę kapitałową LIBET S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 

2019, (ii) z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną, jej perspektywy spowodowane sytuacją epidemiczną.   

Celem uniknięcia wątpliwości Spółka wskazuje, iż niniejszy raport nie stanowi jakiejkolwiek prognozy wyników 
(nie zmienia dotychczasowej polityki Spółki o niepublikowaniu prognoz wyników), nie ma charakteru 

informacji cyklicznej, jak również Spółka nie podjęła żadnej decyzji w sprawie systematycznego publikowania 

określonych, wybranych danych finansowych 

Ww. sprawozdanie finansowe, w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa podlegają badaniu przez firmę 

audytorską. badanie to nie zostało na dzień opublikowania niniejszego raportu przeprowadzone, zaś 
ujawnione powyżej dane dot. przychodów, nie zostały w żadnym zakresie potwierdzone przez firmą 

audytorską 

Publikacja śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A. 
zawierające śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej Libet S.A. za okres 6 miesięcy 

zakończony dnia 30 czerwca roku obrotowego 2020 roku, wraz z raportami biegłego rewidenta, nastąpi dnia 

30 września 2020 roku. 

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu  


