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Skrócona nazwa emitenta:
LIBET S.A.
Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. jak i
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
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. Nr
184, poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 19 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) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza LIBET S.A
działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. f) Statutu Spółki, (b) art. 66 ust. 4 Ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., w związku z art. 67a tej ustawy tj. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (00-854 Warszawa),
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000031236 jako uprawnionego biegłego któremu LIBET S.A. powierzy badanie sprawozdania
finansowego LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r. jak i badanie sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za ten sam okres.
Umowa ze w/w podmiotem zostanie zawarta celem i na czas badania sprawozdań finansowych
wskazanych powyżej.
LIBET S.A. korzystała z usług wybranego do badania sprawozdań finansowych a w/w podmiotu (w
zakresie dotyczących LIBET S.A. jak i grupy kapitałowej LIBET S.A.) co do min.: badania sprawozdań
finansowych za rok 2010, badań historycznych informacji finansowych, badanie informacji
finansowych pro – forma, badania prognozowanych informacji finansowych opisanych w prospekcie
emisyjnym LIBET S.A. Poprzednicy prawni LIBET S.A. jak i spółki zależne LIBET S.A. także korzystały z
usług podmiotu wybranego do badania w/w sprawozdań finansowych za lata 2004 do 2010.
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