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Raport bieżący nr 16/2022 
 
Data sporządzenia:  
 
2 września 2022 r.  
 
Skrócona nazwa emitenta: 
 
LIBET S.A.  
 
Temat: 
 
Zawarcie umów sprzedaży środków trwałych, umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu 
oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych w Żorach.  
 
Podstawa prawna: 
 
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 uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”). 
 
Treść raportu: 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 26.08.2022 r. nr 14/2022, Zarząd LIBET S.A. z/s we 
Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 
Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 02.09.2022 r. doszło do zawarcia następujących umów:  
 

 umowy sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładzie w Libiążu, za cenę 
6.250.097,69 złotych netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług („VAT”), zawartej 
przez Spółkę i Polbruk S.A.,  

 umowy sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładzie w Żorach, za cenę 
19.137.968,46 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT, zawartej przez Libet 2000 sp. z 
o.o. (spółka zależna od Emitenta) i Polbruk S.A.,  

 umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu, za cenę 11.447.436,31 złotych netto 
wraz z należnym podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawartej przez 
Spółkę i „Baumabrick” sp. z o. o. (spółka zależna od Emitenta) z Polbruk S.A.,  

 umów dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 231 

Kodeksu Pracy, zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Polbruk S.A.  
 

Dodatkowo, w związku ze złożeniem oświadczenia z dnia 30.08.2022 r. o nieskorzystaniu z prawa 
pierwokupu przez spółkę Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach, Libet 
2000 sp. z o. o. oraz Polbruk S.A., w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z dnia 
26.08.2022 r. zawarły dnia 02.09.2022 r. umowę przeniesienia własności nieruchomości położonych w 
Żorach, na Polbruk S.A. Cena z tytułu ww. umowy została określona na kwotę 28.159.577,54 złotych 
netto wraz z należnym podatkiem VAT.  
 
Zawarcie powyższych umów jest kluczowym warunkiem dojścia do skutku „Porozumienia dotyczącego 
spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 
r.”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 26.08.2022 r. nr 15/2022.  
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