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19 grudnia 2014 
 
Skrócona nazwa emitenta: 
 
LIBET S.A.  
 
Temat: 
 
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki w dniu 18 grudnia 2014. 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tekst jednolity z 
dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), z późniejszymi zmianami. 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 („Spółka”) niniejszym 
informuje, iż 18 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu 
(„IAB”) zawiadomienie, iż 18 grudnia 2014 r., IAB zbył 100% udziałów w Fornacis Limited, spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Larnace, Republika Cypru („Fornacis”) posiadającej 
bezpośrednio 13.597.249 akcji Spółki na rzecz Glaspin Consultants Limited z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Limassol, Republika Cypru („Glaspin”), w zamian za umorzenie 
wszystkich udziałów w IAB należących do Glaspin. Przed opisaną transakcją, IAB posiadał pośrednio 
13.597.249 akcji stanowiących 27,19% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 13.597.249 
głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy. Po opisanej 
transakcji, IAB nie posiada, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Libet S.A.. 

Zgodnie z powołanym zawiadomieniem, nie ma podmiotów zależnych od IAB posiadających akcje 
Spółki, nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, powołanej Ustawy o Ofercie 
publicznej, to znaczy takich, z którymi IAB zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania 
prawa głosu z akcji Spółki.  

Zgodnie z powołanym zawiadomieniem, opisane zbycie udziałów w Fornacis na rzecz Glaspin jest 
ostatnim etapem wykonania umowy pomiędzy udziałowcami IAB, to jest IAB Financing II S.à.r.l z 
siedzibą w Luksemburgu i Glaspin, o zawarciu której Spólka poinformowała w raporcie bieżącym 
8/2014 z 23 kwietnia 2014.  

 

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż 19 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od Glaspin, zawiadomienie, 
iż 18 grudnia 2014 r., w wyniku nabycia od IAB 100% udziałów w Fornacis, posiadającej bezpośrednio 
13.597.249  akcji Spółki, w zamian za umorzenie wszystkich udziałów w IAB należących do Glaspin, 
liczba akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Glaspin wzrosła z 1.431.370 akcji 
stanowiących 2,87% kapitału akcyjnego Spółki i reprezentujących 1.431.370  głosów, to jest 2,87% 
ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, do 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% 
kapitału akcyjnego Spółki i reprezentujących 15.028.619 głosów, to jest 30,6% ogółu głosów na 
walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy.  

Zgodnie z powołanym zawiadomieniem, Glaspin jest współkontrolowany przez Thomasa Lehmann i 
Ireneusza Gronostaja, członków zarządu Libet S.A. oraz Jerzego Gabrielczyka, członka rady nadzorczej 
Libet S.A.  

Zgodnie z powołanym zawiadomieniem, Glaspin nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, nie ma podmiotów zależnych od 



 

 

 

Glaspin posiadających akcje Spółki, nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, to 
znaczy takich, z którymi Glaspin zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 
głosu z akcji Spółki 

Zgodnie z powołanym zawiadomieniem, opisane nabycie udziałów w Fornacis przez Glaspin jest 
ostatnim etapem wykonania umowy pomiędzy udziałowcami IAB, to jest IAB Financing II S.à.r.l z 
siedzibą w Luksemburgu i Glaspin, o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 
8/2014 z 23 kwietnia 2014. 

 

Thomas Lehmann  – Prezes Zarządu 

Ireneusz Gronostaj  – Członek Zarządu   

 


