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Tytuł  powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję  

 

Zarząd Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) informuje, że 25 czerwca 2021 r. 

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie powołania członków Zarządu na 

kolejną trzyletnią kadencję wspólną.  

Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie, tj. pan Krzysztof 

Fryc, jako Prezes Zarządu, oraz pan Wiesław Niedzielski, jako Wiceprezes Zarządu.  

Nowa kadencja członków Zarządu będzie trwała do 25 czerwca 2024 roku, a mandaty 

członków wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2023 rok.  

Życiorysy członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje 

inwestorskie https://laboprint.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/zarzad/ oraz w załączeniu do 

niniejszego raportu.  

Zgodnie z oświadczeniem, działalność pana Krzysztofa Fryc wykonywana poza 

przedsiębiorstwem Emitenta nie jest w stosunku do działalności Spółki konkurencyjna, pan 

Krzysztof Fryc nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto, 

zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

Zgodnie z oświadczeniem, działalność pana Wiesława Niedzielskiego wykonywana poza 

przedsiębiorstwem Emitenta nie jest w stosunku do działalności Spółki konkurencyjna, pan 

Wiesław Niedzielski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto, 

zgodnie z oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

Załącznik:  

- życiorysy nowo powołanych członków Zarządu  

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu  

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu  

https://laboprint.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/zarzad/
https://laboprint.eu/wp-content/uploads/2021/06/22.2021-ESPI-powolanie-Zarzadu-zalacznik.pdf

