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Temat:
Doręczenie Spółce trzech zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze
zmianami).
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze zmianami dalej
„Ustawa”) niniejszym informuje, iż dnia 28 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art.
69 Ustawy. Spółka niniejszym przekazuje poniżej treść otrzymanego zawiadomienia do wiadomości
publicznej.
______________________________________________________________________________________
Zawiadomieniem doręczonym dnia 28 stycznia 2021 roku, Pan Jerzy Józef Gabrielczyk działając na podstawie
art. 69 ust. 1 i art. 69a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., z późniejszymi
zmianami (dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”) poinformował, iż dnia 26 stycznia 2021 roku wskutek
czynności opisanych poniżej (dalej „Przeniesienie”) nabył 5.009.539 (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy
pięćset trzydzieści dziewięć) akcji Libet S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) stanowiących 10.02 %
(słownie: dziesięć przecinek zero dwa procenta) kapitału akcyjnego Spółki, dających prawo do 5.009.539
(słownie: pięciu milionów dziewięciu tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu) głosów, to jest 10,02 %
(słownie: dziesięciu przecinek zero dwa procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Spółki; a przed Przeniesieniem nie był właścicielem akcji w kapitale zakładowym Spółki.
W dacie sporządzenia przedkładanego zawiadomienia i zgodnie z jego treścią, Pan Jerzy Józef Gabrielczyk
jestem właścicielem 5.009.539 (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji
Spółki stanowiących 10.02 % (słownie: dziesięć przecinek zero dwa procenta) kapitału akcyjnego Spółki,
dających prawo do 5.009.539 (słownie: pięciu milionów dziewięciu tysięcy pięćset trzydziestu dziewięciu)
głosów, to jest 10,02 % (słownie: dziesięć przecinek zero dwa procenta) ogółu głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
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Przeniesienie zostało przeprowadzone poza rynkiem regulowanym, zgodnie i według prawa cypryjskiego, w
ramach czynności i wzajemnych rozliczeń pomiędzy wspólnikami Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace
(„Glaspin”) związanych z wystąpieniem przez Pana Jerzego Gabrielczyka z Glaspin.
W treści ww. zawiadomienia Pan Jerzy Józef Gabrielczyk wskazał nadto, iż: (i) nie ma podmiotów zależnych
od niego zależnych posiadających akcje Spółki, (ii) nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Ustawy o Ofercie Publicznej, (iii) w zakresie jego dotyczącym, nie istnieją okoliczności o których mowa w art.
69 ust. 4 pkt. 7 i pkt. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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