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Temat: 

 
Ustanowienie hipotek celem zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.  

 
Podstawa prawna: 
 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 
(Dz.U.2013.1382; ze zmianami) 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 
56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 
(Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi 
zmianami) i w nawiązaniu do poprzednich raportów bieżących dotyczących refinansowania zadłużenia 
kredytowego i finansowania zakupu aktywów niniejszym informuje, iż Spółka otrzymała 
zawiadomienia o wpisaniu hipotek obciążających odpowiednio własność i prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomości, ustanowionych na podstawie oświadczeń złożonych przez Spółkę.  

Dnia 8 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Pruszkowie o 
wpisaniu na nieruchomościach będących własnością Spółki i użytkowanych przez Spółkę wieczyście na 
rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dwóch odrębnych hipotek umownych 
łącznych celem zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych Spółce na podstawie umów z dnia 7 
sierpnia 2014 roku (o których zawarciu Spółka szerzej informowała raportem bieżącym numer 
20/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku). 

Dnia 9 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Toruniu o wpisaniu 
na nieruchomości będącej własnością Spółki a zlokalizowanej w Toruniu i na rzecz mBank S.A. 
z siedzibą w Warszawie, hipoteki umownej celem zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych Spółce 
na podstawie umowy z dnia 21 października 2014 roku (o której zawarciu Spółka szerzej informowała 
raportem bieżącym numer 29/2014 z dnia 24 października 2014 roku).  
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