Raport bieżący nr 42/2014
Data sporządzenia:
19 grudnia 2014
Skrócona nazwa emitenta:
LIBET S.A.
Temat:
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem Zarządu / Rady
Nadzorczej Spółki.
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 r., tekst
jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), z późniejszymi zmianami w związku z
art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., tekst jednolity z
dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 poz. 94), z późniejszymi zmianami.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 („Spółka”), niniejszym
informuje, iż 19 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od Panów Thomasa Lehmanna, Ireneusza
Gronostaja, Jerzego Gabrielczyka, Członków Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki przedstawione poniżej
informacje o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko z nimi związaną.
Zawiadomienie od Pana Thomasa Lehmann z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Na postawie art. 160 Ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (z późniejszymi
zmianami) informuję o nabyciu przez osobę blisko ze mną związaną akcji Libet S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.
Osoba zobowiązana: Thomas Lehmann
Osoba blisko związana:
Glaspin Consultants Limited, Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cypr;
Przyczyna przekazania informacji:
osoba zobowiązana jest Członkiem Zarządu Spółki, współkontrolującym wraz z osobę blisko związaną,
która nabyła akcje będące przedmiotem zawiadomienia;
Instrument finansowy, emitent:
akcje zwykłe Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 5;
Rodzaj transakcji, data i miejsce zawarcia, cena:
wypłata w dniu 18 grudnia 2014 r. dywidendy przez IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu o
wartości 908 490,04 euro, w postaci 1.421.370 akcji emitenta; liczba akcji została ustalona według
kursu otwarcia akcji emitenta w dniu 17 grudnia 2014 r., wynoszącego 2,64 PLN, przeliczonego na
euro według średniego kursu NBP na ten dzień.
Zawiadomienie od Pana Ireneusza Gronostaj z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Na postawie art. 160 Ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (z późniejszymi
zmianami) informuję o nabyciu przez osobę blisko ze mną związaną akcji Libet S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.
Osoba zobowiązana: Ireneusz Gronostaj
Osoba blisko związana:
Glaspin Consultants Limited, Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cypr;
Przyczyna przekazania informacji:
osoba zobowiązana jest Członkiem Zarządu Spółki, współkontrolującym wraz z osobę blisko związaną,
która nabyła akcje będące przedmiotem zawiadomienia;
Instrument finansowy, emitent:
akcje zwykłe Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 5;
Rodzaj transakcji, data i miejsce zawarcia, cena:
wypłata w dniu 18 grudnia 2014 r. dywidendy przez IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu o
wartości 908 490,04 euro, w postaci 1.421.370 akcji emitenta; liczba akcji została ustalona według
kursu otwarcia akcji emitenta w dniu 17 grudnia 2014 r., wynoszącego 2,64 PLN, przeliczonego na
euro według średniego kursu NBP na ten dzień.
Zawiadomienie od Pana Jerzego Gabrielczyk z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Na postawie art. 160 Ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (z późniejszymi
zmianami) informuję o nabyciu przez osobę blisko ze mną związaną akcji Libet S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.
Osoba zobowiązana: Jerzy Gabrielczyk
Osoba blisko związana:
Glaspin Consultants Limited, Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cypr;
Przyczyna przekazania informacji:
osoba zobowiązana jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, współkontrolującym wraz z osobę blisko
związaną, która nabyła akcje będące przedmiotem zawiadomienia;
Instrument finansowy, emitent:
akcje zwykłe Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 5;
Rodzaj transakcji, data i miejsce zawarcia, cena:
wypłata w dniu 18 grudnia 2014 r. dywidendy przez IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu o
wartości 908 490,04 euro, w postaci 1.421.370 akcji emitenta; liczba akcji została ustalona według
kursu otwarcia akcji emitenta w dniu 17 grudnia 2014 r., wynoszącego 2,64 PLN, przeliczonego na
euro według średniego kursu NBP na ten dzień.
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