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Zakończenie sprzedaży akcji Spółki Libet S.A.
Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z 9 października 2009 r. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z
późniejszymi zmianami).
Treść raportu:
Na podstawie § 33 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki Libet
S.A. niniejszym informuje, iż
(a) Publiczna
Sprzedaż
Akcji
Spółki
(“Sprzedaż”)
rozpoczęła
się
w
dniu
12 kwietnia 2011 roku i zakończyła się w dniu 19 kwietnia 2011 roku;
(b) Przydział akcji został dokonany w dniu 20 kwietnia 2011 roku;
(c) Liczba akcji objętych Sprzedażą wynosiła 24.750.000;
(d) Stopy redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 40,317%, natomiast w transzy
inwestorów instytucjonalnych wyniosła 0%;
(e) Liczba akcji na które złożono zapisy wyniosła 26.868.841; w tym w transzy inwestorów
instytucjonalnych – 21.750.000, a w transzy inwestorów indywidualnych 5.118.841;
(f) Liczba przydzielonych akcji wyniosła 24.750.000;
(g) Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 4,65 zł za 1 akcję.
(h) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje oferowane wyniosła 2.007;
(i) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje wyniosła 2.003;
(j) Spółka nie zawarła umowy o subemisję;
(k) Wartość przeprowadzonej Sprzedaży wyniosła 115.087.500,00 zł.
(l) Łączne koszty nowej emisji akcji obciążające Spółkę wynoszą: 962.363,96 zł , z czego: (la) koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty 11.000,00 zł, (lb) koszty sporządzenia prospektu
emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 745.289,96 zł, (lc) koszty promocji oferty
206.074,00 zł, Koszty Spółki związane z publiczną ofertą sprzedaży akcji obciążają koszty
działalności Spółki.
(m) Średni koszt przeprowadzenia Subskrypcji na 1 akcję wyniósł: 0,04 zł.
Koszty o których mowa powyżej mogą ulec zmianie po doręczeniu Spółce wszystkich dokumentów
księgowych. Spółka sporządzi i udostępni raport
bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji.

