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Zarząd Labo Print S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 

z 10 września 2018 roku o zawarciu porozumienia inwestycyjnego dotyczącego nabycia 

udziałów oraz raportu nr 11/2019 z 16 kwietnia 2019 roku o zawarciu umowy nabycia udziałów, 

informuje, iż 3 lipca 2019 roku Spółka dokonała zapłaty ostatniej raty ceny nabycia 

siedemdziesięciu pięciu (75) udziałów w W2P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu, KRS 0000548358 (dalej W2P) i tym samym – zgodnie z postanowieniami 

zawartej umowy – z dniem zapłaty całości ceny własność ww. udziałów w W2P przeszła na 

Emitenta.  

Powyższe oznacza, że 3 lipca 2019 roku Emitent stał się właścicielem stu (100) udziałów w W2P, 

stanowiących 100% udziału w kapitale oraz dających prawo do 100% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników W2P, a tym samym stał się podmiotem bezpośrednio dominującym 

wobec W2P i pośrednio dominującym wobec spółki zależnej od W2P, tj. Printing4Europe GmbH 

z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą, Republika Federalna Niemiec (dalej P4E).  

Nabycie udziałów W2P spowodowało utworzenie Grupy  Kapitałowej Labo Print w skład,  której 

wchodzą: Labo Print S.A., jako podmiot dominujący, oraz W2P i P4E.  

W2P, za pośrednictwem P4E, prowadzi działalność w zakresie e-commerce w obszarze 

sprzedaży produktów służących prowadzeniu kampanii reklamowych i marketingowych, w 

tym wydruków cyfrowych wraz z akcesoriami. Oferta jest skierowana głównie do odbiorców w 

Europie Zachodniej.  

W ocenie Zarządu Emitenta przejęcie kontroli nad ww. spółkami winno przyczynić się – w 

średnim okresie – do wzrostu przychodów ze sprzedaży Emitenta, a tym samym całej Grupy 

Kapitałowej Labo Print. Zarząd upatruje szans w szczególności w możliwości rozwijania 

sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę poprzez sklepy internetowe, zarówno już 

prowadzone przez przejęte podmioty, jak i nowe, rozwijane w oparciu o nabyte know-how i  

infrastrukturę.  
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