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W nawiązaniu do raportów nr 28/2020 z 10 września 2020 roku oraz 42/2020 z 17 grudnia 2020 

roku, Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 4 lutego 2021 roku Spółka zawarła z 

osobą fizyczną (dalej Sprzedający), będącą jedynym wspólnikiem spółki Reakcja Flagi 

Reklamowe Sp. z o.o, KRS 0000825046 (dalej Reakcja):  

 porozumienie inwestycyjne (dalej Porozumienie),  

 umowę nabycia udziałów w Reakcji (dalej Umowa).  

Porozumienie reguluje w szczególności (i) zasady współdziałania Spółki i Sprzedającego w 

Reakcji oraz (ii) zasady możliwego nabycia przez Spółkę udziałów w Reakcji pozostających 

własnością Sprzedającego po finalizacji Transakcji 1, tj. przysługujące Spółce od 1 kwietnia 

2023 roku prawo nabycia udziałów w Reakcji należących do Sprzedającego po Transakcji 1 

(Opcja Call), oraz przysługujące Sprzedającemu od 1 kwietnia 2023 roku prawo sprzedaży 

udziałów w Reakcji należących do Sprzedającego po Transakcji 1 (Opcja Put). Ważność Opcji 

Call i Opcji Put wygaśnie 30 czerwca 2030 roku. Cena wykonania Opcji Call oraz Opcji Put nie 

może być wyższa niż 3.000 tys. zł. Porozumienie zawiera również reguły dotyczące zakazu 

konkurencji oraz oświadczenia stron Porozumienia o woli rozwijania działalności Reakcji na 

rynkach zagranicznych.  

Ponadto Spółka i Sprzedający zawarli umowę sprzedaży udziałów, na podstawie  której Spółka 

nabyła 306 udziałów w Reakcji o łącznej wartości nominalnej 30.600 zł, dających prawo do 

50,2% głosów i kapitału, za cenę łączną 1.049 tys. zł (dalej Transakcja 1). Własność udziałów w 

Reakcja przeszła na Spółkę w dniu zawarcia umowy nabycia udziałów. 

Reakcja prowadzi działalność handlową w zakresie wydruków cyfrowych i związanych z nimi 

akcesoriów.  

Powyższe działania stanowią finalizację postanowień listu intencyjnego z 10 września 2020 roku, 

aneksowanego 17 grudnia 2020 roku. Nabycie akcji w Reakcji stanowi kolejny krok w rozwoju 

Grupy Kapitałowej Labo Print, w szczególności w zakresie zwiększania potencjału 

sprzedażowego w Polsce i za granicą, którego wykorzystanie powinno przełożyć się na 

zwiększenie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz wyników działalności.  

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu  

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu 

 


