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Treść raportu:
Zarząd Libra Capital S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 stycznia 2013 r. podpisany
został List Intencyjny z funduszem Devolution EOOD z siedzibą w Sofii („Devolution”),
specjalizującym się inwestycjach w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”), w
szczególności w realizacji projektów budowy farm wiatrowych i instalacji paneli
fotowoltaicznych oraz w inwestycjach w istniejące instalacje siłowni i paneli w Bułgarii,
Chorwacji i Polsce.
Libra Capital S.A. oraz Devolution EOOD („Strony”) w Liście Intencyjnym oświadczyły, że
podejmą wspólne działania mające na celu m.in. identyfikację, analizę i ocenę opłacalności
deweloperskich projektów farm wiatrowych i instalacji paneli fotowoltaicznych oraz
istniejących instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł. W przypadku
pozytywnej oceny badanych przedsięwzięć biznesowych Strony dopuszczają możliwość
przedłożenia przez Spółkę ofert nabycia lub innego uczestnictwa w dalszym rozwoju
pozytywnie zweryfikowanych przedsięwzięć i projektów OZE.
List Intencyjny precyzuje ponadto, że do zadań Devolution w szczególności należeć będzie
przedstawienie analiz rynków krajów Europy Środkowo Wschodniej i Południowej pod
kątem atrakcyjnych przedsięwzięć z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii, zgromadzenie i
zaprezentowanie Spółce informacji i materiałów źródłowych niezbędnych dla sporządzenia
stosownych analiz ww. przedsięwzięć, jak również opracowanie formuły ekonomicznej i
prawnej dla ewentualnego zaangażowania Spółki w przeanalizowane przedsięwzięcia.
Devolution w ramach proponowanych projektów dostarczy również możliwości uzyskania
dłużnego finansowania dla przyszłych inwestycji lub finansowania w innych formach
pozwalającego na realizację rozwoju projektów budowy instalacji lub zakup już istniejących
instalacji.
List Intencyjny reguluje również prawa i obowiązki każdej ze Stron, precyzując w
szczególności, iż strony Listu Intencyjnego w następstwie jego podpisania nie zostają
zobowiązane do dalszego zawierania wiążących umów, które rodziłyby zobowiązanie
finansowe Strony lub innego rodzaju zobowiązania formalno-prawne jak również żadna ze

Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec drugiej Strony Listu
Intencyjnego w jakimkolwiek wypadku.
List Intencyjny obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r. z możliwością przedłużenia okresu jego
obowiązywania do 30 czerwca 2013 r. za pisemną zgodą wszystkich Stron.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)

