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Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) niniejszym przekazuje informację poufną o podpisaniu w 

dniu 21 kwietnia 2020 roku umowy inwestycyjnej (dalej Umowa) w przedmiocie ustaleń 

dotyczących przystąpienia do nowego przedsięwzięcia z podmiotem zewnętrznym (dalej 

Wspólnik), którym jest osoba fizyczna.  

Zgodnie z treścią Umowy, Spółka i Wspólnik podejmą kroki zmierzające do zorganizowania 

wspólnego przedsięwzięcia, którego zadaniem i przedmiotem działalności będzie produkcja i 

sprzedaż dekoracji ściennych (dalej Przedsięwzięcie). Przedsięwzięcie będzie realizowane 

przez jedną lub dwie spółki zewnętrzne, w których Spółka i Wspólnik będą kontrolowali po 50% 

udziałów, dających 50% udziałów w kapitale i głosach.  

Do kluczowych obowiązków Wspólnika będzie należało (i) zapewnienie wiedzy i 

doświadczenia organizacyjnego i technologicznego dla działania Przedsięwzięcia, (ii) 

wskazanie źródeł zaopatrzenia w surowce i materiały, (iii) zapewnienie podstawowych wzorów 

produktów oraz rekrutacja pracowników.  

Do kluczowych obowiązków Spółki będzie należało (i) zapewnienie Przedsięwzięciu 

finansowania obrotowego, którego wartość Spółka szacuje pomiędzy 200 tys. a 300 tys. zł, (ii) 

odpłatne udostępnienie własnych urządzeń drukujących oraz sprzętu komputerowego, 

których wartość Spółka szacuje pomiędzy 700 tys. zł a 800 tys. zł, (iii) wynegocjowanie 

warunków dostaw surowców i materiałów produkcyjnych.  

Ponadto, zgodnie z Umową:  

 wejście w posiadanie udziałów w spółce (spółkach) celowych przewidziano do końca 

maja 2020 roku, a rozpoczęcie produkcji i sprzedaży w spółce (spółkach) celowych 

zaplanowano na drugi kwartał 2020 roku;  

 w przypadku nieosiągnięcia przez Przedsięwzięcie dodatniego skumulowanego zysku 

netto do końca marca 2021 roku, Spółka będzie miała opcję zwiększenia swoich 

udziałów w spółce (spółkach) do 60%;  

 Spółka przyjęła na siebie ograniczenie ilościowe w zakresie samodzielnej realizacji 

zleceń w wybranym asortymencie dekoracji ściennych, który znajdował się w jej ofercie 

w dacie zawarcia Umowy, jednak jego sprzedaż była niewielka; na wypadek 

naruszenia ww. ograniczenia, Spółka poddała się karze umownej w wysokości 100 tys. 

zł.  
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