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W związku z raportem bieżącym nr 28/2020 z 10 września 2020 roku Zarząd Labo Print S.A. (dalej 

Spółka) informuje, że 17 grudnia 2020 roku Spółka zawarła z osobą prywatną (dalej 

Sprzedający) aneks (dalej Aneks) do listu intencyjnego zawartego 10 września 2020 roku (dalej 

List). Zawarcie Aneksu było podyktowane koniecznością wydłużenia okresu potrzebnego na 

dokonanie ustaleń między stronami Listu oraz dokończenie analiz związanych z potencjalną 

transakcją nabycia pomiędzy 50%+1 a 100% udziałów w spółce Reakcja Flagi Reklamowe Sp. 

z o.o, KRS 0000825046 (dalej Transakcja).  

W Aneksie strony uzgodniły prolongatę terminów określonych w Liście, w następujący sposób.  

 Spółka będzie miała prawo dokonać przeglądu ksiąg i umów Reakcji (przeprowadzenia 

due diligence) do 20 lutego 2021 roku (pierwotnie do 20 grudnia 2020 roku).  

 W przypadku pozytywnych wyników oceny przez Spółkę, jak również po pozytywnej 

ocenie przekazanych danych finansowych, Spółka do 28 lutego 2021 roku (pierwotnie do 

31 grudnia 2020 roku) nabędzie od Sprzedającego 50%+1 udziałów w Reakcji za łączną 

cenę 1.049 tys. zł (dalej Transakcja 1). Wyniki przeprowadzonego due diligence mogą 

wpłynąć na obniżenie ceny.  

 Sprzedający udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji zmierzających do 

realizacji Transakcji do 28 lutego 2021 roku (pierwotnie do 31 grudnia 2020 roku).  

 W przypadku zrealizowania Transakcji 1, w zakreślonym terminie Spółce będzie 

przysługiwało prawo nabycia od Sprzedającego pozostałych udziałów w Reakcji (Opcja 

Call), a Sprzedającemu prawo zbycia pozostałych udziałów (Opcja Put). Ważność Opcji 

Call i Opcji Put wygaśnie w dniu 30 czerwca 2023 roku (pierwotnie 30 czerwca 2022 roku  

Prolongata terminów zawartych w Liście była podyktowana zmianą prognoz koniunktury oraz 

warunków otoczenia gospodarczego w roku 2021 wobec prognoz dostępnych podczas 

negocjowania treści Listu, tj. w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Przedmiotem dalszych negocjacji 

prowadzonych przez Strony będzie ustalenie szczegółowej treści umowy inwestycyjnej. 

Postanowienia Listu i Aneksu nie stanowią bezwarunkowego zobowiązania którejkolwiek ze 

Stron do zawarcia umowy nabycia przez Spółkę jakichkolwiek udziałów w Reakcji i obowiązują 

do dnia zrealizowania Transakcji 1 lub do 28 lutego 2021 roku.  
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