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Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2020 z 21 

kwietnia 2020 roku oraz 13/2020 z 9 czerwca 2020 roku, niniejszym przekazuje informację 

poufną, stanowiącą aktualizację informacji przekazanych ww. raportami, dotyczącą realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia, którego zadaniem i przedmiotem działalności będzie produkcja i 

sprzedaż dekoracji ściennych (dalej Przedsięwzięcie).  

W dniu 13 lipca 2020 roku Spółka zawarła aneks (dalej Aneks) do umowy inwestycyjnej z 21 

kwietnia 2020 roku (dalej Umowa).  

Zgodnie z treścią Aneksu, Spółka i wspólnik Przedsięwzięcia (dalej Wspólnik) postanowili o 

częściowej zmianie formuły Przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez dwie 

spółki celowe, przy czym:  

 w jednej z nich (Podmiot 1) Spółka będzie posiadała 100% udziałów, które nabędzie od 

osoby fizycznej – członka Zarządu Labo Print S.A.; Podmiot 1 nie prowadzi obecnie 

działalności gospodarczej;  

dodatkowo, po nabyciu udziałów w Podmiocie 1, Wspólnik otrzyma od Spółki 

nieodwołalną ofertę sprzedaży 50% udziałów w Podmiocie 1, dających prawa do 50% 

głosów i 50% kapitału Podmiotu 1 (opcja call), która to oferta będzie ważna do 31 

grudnia 2022 roku; cena transakcyjna za 50% udziałów w Podmiocie 1 została określona 

na 500 tys. zł; jednocześnie, w przypadku nieosiągnięcia przez Podmiot 1 i Podmiot 2 w 

okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 marca 2021 roku łącznie, narastająco, wyniku brutto 

(przed opodatkowaniem) wyższego niż 0,00 zł, przedmiot opcji call zostanie 

ograniczony do 40% udziałów w Podmiocie 1;  

 w drugiej z nich (Podmiot 2) Spółka i Wspólnik będą kontrolowali po 50% udziałów, 

dających 50% udziałów w kapitale i głosach; na datę publikacji niniejszego raportu 

100% udziałów dających prawa do 100% głosów i 100% kapitału Podmiotu 2 należy do 

Wspólnika, który – zgodnie z zapisami Umowy – dokona odsprzedaży na rzecz Spółki 

50% udziałów, dających prawa do 50% głosów i 50% kapitału Podmiotu 2.  

Wejście w posiadanie udziałów w Podmiocie 1 przewidziano do końca lipca 2020 roku, a w 

Podmiocie 2 do końca trzeciego kwartału 2020 roku. Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży w 

spółkach celowych zaplanowano na trzeci kwartał 2020 roku.  

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.  

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną, gdyż dotyczy ona zmiany informacji przekazanej 

uprzednio jako poufna.  
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