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Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 18 września 2020 roku powziął 

informację o wpłynięciu na rachunek bankowy Spółki wsparcia pochodzącego ze środków 

publicznych w kwocie 631 tys. zł.  

Otrzymane wsparcie zostało uzyskane w związku ze złożeniem przez Spółkę 28 sierpnia 2020 

roku dwóch wniosków dotyczących przyznania dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy 

z art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07) o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub 

obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, w tym również 

świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od 

pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1999 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U, 1998, z. 2020, poz. 266 i 321). Wpłynięcie środków Zarząd Spółki traktuje jako 

pozytywne rozpatrzenie wniosków, o których mowa powyżej.  

Na otrzymaną kwotę składa się (i) 9 tys. zł, będące pierwszą z dwóch równych rat związanych 

z wnioskiem dotyczącym dofinansowania na okres dwóch miesięcy, oraz (ii) 622 tys. zł, będące 

pierwszą z trzech równych rat związanych z wnioskiem dotyczącym dofinansowania na okres 

trzech miesięcy. Łączna oczekiwana wartość pomocy wynikająca ze złożonych wniosków 

wynosi 1.884 tys. zł. Podana wartość może ulec zmianom ze względu na możliwość otrzymania 

przez Spółkę świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników objętych ww. wnioskami z 

innych tytułów, np. urlopy macierzyńskie, zasiłki chorobowe, oraz zmianami stanu zatrudnienia.  

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną ze względu na łączną kwotę, która będzie 

miała istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w roku 2020.  
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