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LIBET S.A.
Temat:
Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we
Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu).
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. 3 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) informuje, iż Spółka dnia 10 grudnia 2014 roku otrzymała podpisany przez drugą stronę:
(a) a datowany na dzień 28 listopada 2014 roku, aneks numer 1 do umowy o kredyt na rachunku
bieżącym numer K00203/14 zawartej dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
z/s we Wrocławiu, mocą którego ustalono nowe zasady badania wskaźników finansowych Spółki
dostosowując je zasadniczo do propozycji zgłaszanych przez Spółkę w tym zakresie;
(b) a datowany na dzień 9 grudnia 2014 roku, aneks numer 2 do umowy o kredyt inwestycyjny
numer K00204/14 zawartej dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we
Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu, mocą którego ustalono nowe zasady badania
wskaźników finansowych Spółki dostosowując je zasadniczo do propozycji zgłaszanych przez
Spółkę w tym zakresie;
W treści w/w aneksów dokonano także zmiany niektórych operacyjnych i technicznych warunków
współpracy Stron o mniejszym znaczeniu.
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