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Raport bieżący nr 5/2021 

 

Data sporządzenia: 

28 stycznia 2021 

Skrócona nazwa emitenta: 

LIBET S.A.  

Temat: 

Doręczenie Spółce zawiadomienia 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, Jendava Consultants Limited z/s w Limassol (dalej 
„Jendava”) 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”) poinformowała, iż 26 
stycznia 2021 r., w wyniku czynności Jendava opisanych poniżej (dalej „Przeniesienie”) Jendava nabyła 
własność i posiada bezpośrednio 5.009.539 (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 
dziewięć) akcji Libet S.A z/s we Wrocławiu (zwanej dalej także „Spółka”) stanowiących 10.02 % (słownie: 
dziesięć przecinek zero dwa procenta) kapitału akcyjnego Spółki, dających Jendava prawo do 5.009.539 
(słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów, to jest 10,02 % (słownie: 
dziesięć przecinek zero dwa procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; przed 
Przeniesieniem Jendava nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.  

W dacie sporządzenia przedkładanego zawiadomienia i zgodnie z jego treścią, Jendava posiadała 5.009.539 
(słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki stanowiących 10.02 % 
(słownie: dziesięć przecinek zero dwa procenta) kapitału akcyjnego i dających Jendava prawo do 5.009.539 
(słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów, to jest 10,02 % (słownie: 
dziesięć przecinek zero dwa procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.   



 

 
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 

 

Przeniesienie zostało dokonane poza rynkiem regulowanym, zgodnie i według prawa cypryjskiego, w ramach 
czynności i wzajemnych rozliczeń pomiędzy wspólnikami Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace 
(„Glaspin”) związanym z wystąpieniem Jendava z Glaspin.   

W treści ww. zawiadomienia Jendava wskazała nadto, iż: (i) nie ma podmiotów zależnych od Jendava 
posiadających akcje Libet S.A., (ii) nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie 
Publicznej, (iii) w zakresie dotyczącym Jendava nie istnieją okoliczności o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 
7 i pkt. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej.    

______________________________________________________________________________________ 

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu 
Sławomir Salamon – Członek Zarządu  

 


