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Skrócona nazwa emitenta:
LIBET S.A.
Temat:
Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży Spółce składników majątkowych znacznej wartości,
stanowiących jako całość zakład produkcyjny elementów betonowych zlokalizowany w Toruniu /
opóźnione ujawnienie dwóch informacji poufnych dotyczących prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia
aktywów produkcyjnych znacznej wartości.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku
(Dz.U.2013.1382).
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych art. 56
ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku
(Dz.U.2013.1382), niniejszym informuje, iż dnia 17 września 2014 r. Spółka zawarła z CEG-TOR K.
Szubierajski i Spółka Sp. j. z siedzibą w Sierakowie (adres: Sieraków, ul. Sienkiewicza 133, 05-250 Radzymin,
dalej „CEG-TOR”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000089683, umowa zobowiązującą CEG-TOR – w terminie określonym przez Strony w tej zawartej
umowie i po spełnieniu warunków ustalonych w treści tej umowy – do zbycia Spółce składników
majątkowych, w tym gruntów, budynków, budowli i elementów majątku ruchomego służących produkcji
kostki brukowej i innych elementów betonowych, będących dotychczas własnością CEG-TOR a stanowiących
jako całość zakład produkcyjny kostki brukowej i innych elementów betonowych zlokalizowany w Toruniu
przy ul. Ceglanej 2, Olsztyńskiej 117, Olsztyńskiej 117A oraz Olsztyńskiej 117B („Umowa Przedwstępna”) i
będące dotychczas i obecnie w pełni wykorzystywane do celów produkcyjnych.
W treści Umowy Przedwstępnej strony uzgodniły szereg warunków które muszą się ziścić i zostać spełnione
przez Spółkę i CEG-TOR celem zawarcia umowy przenoszącej na Spółkę własność przedmiotowych
składników majątkowych („Umowa Przenosząca Własność”).
Nadto w Umowie Przedwstępnej Strony przewidziały szereg dalszych obowiązków obligacyjnych Stron,
dotyczących dalszych czynności związanych z zamknięciem w/w transakcji, nie mających charakteru
warunków zawarcia Umowy Przenoszącej Własność.
Strony przewidziały zawarcie Umowy Przenoszącej Własność w terminie nie później niż 14 dni od daty
ziszczenia się ostatniego z warunków zawarcia takiej umowy ustalonego w Umowie Przedwstępnej, nie później
jednakże niż do dnia 20 października 2014 roku.
Cena nabywanych składników majątkowych została zasadniczo ustalona w granicach stosownych oszacowań
sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców i nie odbiega od cen rynkowych takich składników, z
zastrzeżeniem, iż może ona ulec zmianie na zasadach wskazanych w Umowie Przedwstępnej.

O zawarciu Umowy Przenoszącej Własność Spółka zawiadomi odrębnym raportem bieżącym.
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Jednocześnie Spółka niniejszym raportem upublicznia dwa raporty bieżące, co do których powzięła
decyzję o opóźnionym ich przekazaniu do wiadomości publicznej, i które w zgodzie z odpowiednimi
przepisami prawa, tj. w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju
informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w
związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia
2006 r., (Dz.U. Nr 67, poz. 476) zostały przekazane jedynie Komisji Nadzoru Finansowego.
Informacja numer 1/2014/OP z dnia 29 maja 2014 r.; Temat: Zawiadomienie o opóźnieniu
przekazania informacji: prowadzenie negocjacji w sprawie nabycia aktywów produkcyjnych znacznej wartości.
Treść: „Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 57 ust. 1, 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, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U.
Nr 185, poz. 1439) z późniejszymi zmianami („Ustawa”) oraz w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu
postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych
z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476; „Rozporządzenie”), zawiadamia o opóźnieniu w wykonaniu
obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 56 Ustawy.
Informacją co do której Spółka opóźnia jej przekazanie do wiadomości publicznej na okres od dnia 29 maja
2014 roku do dnia 31 lipca 2014 roku, jest rozpoczęcie i prowadzenie negocjacji ze spółką CEG-TOR K.
Szubierajski i Spółka Sp. j. z siedzibą w Sierakowie (adres: Sieraków, ul. Sienkiewicza 133, 05-250 Radzymin),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089683, w sprawie
dzierżawy i/lub nabycia od tej spółki aktywów służących produkcji materiałów budowlanych stanowiących
zorganizowany zakład produkcyjny elementów betonowych zlokalizowany w Toruniu przy ul. Ceglanej 2,
Olsztyńskiej 117, Olsztyńskiej 117A oraz Olsztyńskiej 117B.
Przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej w dniu składania niniejszego raportu bieżącego
KNF może naruszyć interes Spółki oraz negatywnie wpłynąć na przebieg oraz wynik tych negocjacji, w
kontekście ostatecznej ceny, innych biznesowych warunków prowadzenia i zamknięcia transakcji, także w
szczególności w kontekście możliwego zainteresowania konkurentów Spółki nabyciem tych aktywów.
W takich warunkach faktycznych i prawnych, w ocenie Spółki spełnione są wszelkie warunki dopuszczalności
opóźnienia przekazania w/w informacji, opisane w art. 57 Ustawy oraz a §2 Rozporządzenia.”

Informacja numer 2/2014/OP z dnia 31 lipca 2014 r.; Temat: Zawiadomienie o opóźnieniu
przekazania informacji: prowadzenie negocjacji w sprawie nabycia aktywów produkcyjnych znacznej wartości.
(przedłużenie terminu opóźnienia ujawnienia informacji o których mowa w raporcie 1/2014/OP)
Treść: „Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 57 ust. 1, 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, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U.
Nr 185, poz. 1439) z późniejszymi zmianami („Ustawa”) oraz w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu
postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych
z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476; „Rozporządzenie”) zawiadamia, iż postanowił przedłużyć
opóźnienie wykonania obowiązku o którym mowa w art. 56 Ustawy, w zakresie informacji objętych raportem
bieżącym – co do którego opóźnił wykonanie obowiązku informacyjnego – numer 1/2014/OP z dnia 29 maja
2014 roku, do dnia 31 października 2014 roku.
Przekazanie informacji objętych raportem bieżącym numer 1/2014/OP z dnia 29 maja 2014 roku, do
wiadomości publicznej w dniu 31 lipca 2014 roku może naruszyć interes Spółki oraz negatywnie wpłynąć na
przebieg oraz wynik negocjacji opisanych szerzej w tym raporcie, w kontekście biznesowych warunków
prowadzenia i zamknięcia transakcji o której tam mowa.
W takich warunkach faktycznych i prawnych, w ocenie Spółki spełnione są wszelkie warunki dopuszczalności
opóźnienia przekazania w/w informacji, opisane w art. 57 Ustawy oraz a §2 Rozporządzenia.:”
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