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LIBET S.A.
Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2016.
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
Treść raportu:
Na podstawie §103 ust. 1 w związku z §103 ust. 4 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. z 2014, poz. 133, „Rozporządzenie”) Zarząd
LIBET S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż raporty okresowe LIBET S.A., o których mowa w
Rozporządzeniu, za rok 2016 będą publikowane w następujących terminach:
(1)
(2)
(3)
(4)

raport za pierwszy kwartał (2016 r.) – 13 maja 2016 roku;
raport półroczny (2016 r.) – 15 sierpnia 2016 roku;
raport za trzeci kwartał (2016 r.) – 9 listopada 2016 roku;
raport roczny (2016 r.) – 17 marca 2017 roku (przy czym LIBET S.A., w zgodzie z § 102 ust. 1
Rozporządzenia nie będzie odrębnie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku).

Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż raport okresowy (roczny) za rok 2015 zostanie –
zgodnie z raportem bieżącym numer 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku – opublikowany dnia 18
marca 2016 roku.
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu
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