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Zarząd Labo Print S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących (i) nr 

20/2019 z 3 lipca 2019 roku o nabyciu udziałów w W2P Sp. z o.o. oraz (ii) nr 11/2019 z 16 kwietnia 

2019 roku o zawarciu umowy nabycia udziałów (dalej Umowa), informuje, iż 2 lipca 2020 roku 

Spółka zawarła Aneks nr 1 do Umowy.  

Aneks nr 1 został zawarty w związku z następującymi faktami:  

 w dniu 2 czerwca 2020 roku Printing4Europe GmbH (dalej P4E) otrzymała kopię 

prawomocnego wyroku w sprawie przeciwko BannerKoenig GmbH, zgodnie z którym 

BannerKoenig GmbH ma zapłacić P4E kwotę 117.223,92 euro, na którą składają się 

należność główna, odsetki od należności głównej oraz zasądzony zwrot kosztów (dalej 

Kwota Odzyskana),  

 w dniu 1 czerwca 2020 roku, w wyniku egzekucji przeprowadzonej w oparciu o 

nieprawomocny wyrok, na rachunek bankowy P4E wpłynęła Kwota Odzyskana,  

 został spełniony warunek z Umowy uprawniający sprzedającego udziały w W2P Sp. z 

o.o. do podwyższenia ceny za te udziały.  

Wobec powyższego na mocy Umowy, Spółka była zobowiązana wypłacić osobie fizycznej, 

od której nabyła udziały w W2P sp. z o.o., połowę wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotą należności spornej, a wszystkimi kosztami poniesionymi w związku z odzyskiwaniem 

należności.  

Z racji odzyskania przez P4E kwoty należności spornej wraz z odsetkami i innymi kosztami, tj. 

kwoty wyższej od kwoty samej należności, Strony uzgodniły w Aneksie nr 1, iż Spółka zapłaci 

osobie fizycznej, od której nabyła udziały w W2P sp. z o.o., w ciągu trzech dni roboczych od 

dnia zawarcia Aneksu nr 1, równowartość 54.554,45 euro, przeliczoną po średnim kursie NBP z 

dnia poprzedzającego przelew.  

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

 Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu  

 Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu 


