Raport bieżący nr 2/2021
Data sporządzenia:
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Skrócona nazwa emitenta:
LIBET S.A.
Temat:
Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.
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.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17
ust. 1 Rozporządzenia 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 uchylającego dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE niniejszym informuje, iż dnia 22 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała wykonane na zlecenie
Spółki wyceny składników majątku trwałego Spółki i spółek zależnych Spółki, co do nieruchomości i
rzeczy ruchomych. Ustalenie wartości nieruchomości Spółki i spółek zależnych (własność/użytkowanie
wieczyste) dokonano na dzień 30 grudnia 2020 roku w podejściu porównawczym metodą korygowania
ceny średniej oraz porównywania parami. Ustalenia wartości ruchomości (własność) dokonano na dzień
28 listopada 2020 roku metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych oraz w podejściu
porównawczym z uwzględnieniem stopnia zużycia fizycznego, funkcjonalnego i ekonomicznego.
Obydwie w/w wyceny wskazują, iż sumaryczna wartość w/w składników majątku trwałego Spółki i
spółek zależnych wynosi 263.969.000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Ww. wycena została sporządzona w celu przygotowania Spółki do procesu konwersji / refinansowania
zadłużenia kredytowego Spółki i grupy kapitałowej, którego wdrożenie jest planowane przez Zarząd; w
szczególności celem właściwego wykonania zobowiązań Spółki wynikających z treści porozumienia w
sprawie wspólnych warunków finansowania obejmującego całość zadłużenia emitenta i spółek grupy
kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych o którego zawarciu Spółka informowała raportem
bieżącym numer 34/2020 z 30/11/2020.
Spółka wskazuje, iż ww. wyceny nie można odnosić w liczbach bezwzględnych do wyceny ujawnianej
raportem bieżącym numer 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku; gdyż po dniu 20 lipca 2018 roku Spółka
dokonała zbycia istotnych aktywów, o czym poinformowała raportami bieżącymi nr 1/2019 i 5/2019.
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