
Kancelaria publiczna  

 

Spółka  LABO PRINT S.A.  

Typ raportu  bieżący  

Numer  19/2022  

Data sporządzenia  13 czerwca 2022 roku  

Podstawa prawna  art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i 
okresowe  

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim  

Tytuł  powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję  

 

Zarząd Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) informuje, iż 13 czerwca 2022 r. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną 
trzyletnią kadencję wspólną.  

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołano trzech dotychczasowych członków 
Rady Nadzorczej, tj.:  

 - pana Krzysztofa Jordana,  

 - pana Łukasza Motałę (Motała),  

 - pana Sławomira Zawieruchę (Zawierucha),  

oraz dwoje nowych członków Rady Nadzorczej, tj.  

 - panią Agnieszkę Jakubowską,  

 - pana Szymona Przybylskiego.  

Życiorysy członków Rady znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje 
Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie (https://laboprint.eu/relacje-inwestorskie/o-
spolce/walne-zgromadzenie) oraz w załączeniu do niniejszego raportu.  

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdego z członków Rady Nadzorczej, osoby te nie 
prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie są 
wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden z nowo wybranych 
członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
spełniają kryteria niezależności i nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem 
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Załącznik:  

Życiorysy członków RN Labo Print S.A.  

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu  

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu 
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