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Inwestorzy powinni by ć świadomi ryzyka jakie niesie ze sob ą inwestowanie w instrumenty 
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu,  a ich decyzje inwestycyjne powinny by ć 
poprzedzone wła ściw ą analiz ą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacj ą z doradc ą 
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Wstęp 

 

1. Emitent 

 

Nazwa (firma): LABO PRINT Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań  

Numer KRS: 0000472089 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy- Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII  Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 301622668 

NIP: 7792385780 

Telefon: 61 841 18 89 

Fax: 61 843 25 37 

Poczta e-mail: biurozarzadu@laboprint.pl 

Strona www: www.laboprint.pl 

 

2. Autoryzowany Doradca 

 

 

Nazwa (firma): Kancelaria CSW Wi ęckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań 

Numer KRS: 0000233217 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy- Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Telefon: +48 61 852 18 15 

Fax: +48 61 662 81 15 

Poczta e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl 

Strona www: www.kancelaria-csw.pl 

 
 

3. Instrumenty finansowe b ędące przedmiotem ubiegania si ę o wprowadzenie do obrotu  
w alternatywnym systemie: 

• 661.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda Akcja,  

o łącznej wartości nominalnej 661.000 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 

• 211.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda Akcja,  

o łącznej wartości nominalnej 211.000 zł (dwieście jedenaście tysięcy złotych). 

 

Wszystkie akcje wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie są równe w prawach, w tym w prawie 
do dywidendy. 
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1. Czynniki ryzyka 

Poniżej zostały zaprezentowane najbardziej istotne czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością, które 

według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Emitent nie 

wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości 

negatywny wpływ na jego działalność. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował 

się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

Inwestorzy pragnący podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi przez Emitenta, 

powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym punkcie. Zrealizowanie się 

dowolnego z nich może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. 

1.1. Czynniki ryzyka zwi ązane z otoczeniem Emitenta i jego działalno ścią 

1.1.1. Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą  

Rynek usług poligraficznych jest silnie rozdrobniony. Ryzyko wzrostu konkurencji ze strony innych podmiotów 

Emitent ocenia jako wysokie, także ze względu na niskie bariery wejścia na rynek. Dzięki możliwości skorzystania z 

rozbudowanej oferty tanich usług logistycznych, lokalizacja geograficzna przestała być zmienną o decydującym 

wpływie na wysokość kosztów produkcji i pozycję rynkową firm poligraficznych.  

W Polsce działa kilkaset podmiotów, w tym kilkanaście podmiotów, które Spółka uznaje za swoją bezpośrednią 

konkurencję. Postrzeganie danego podmiotu jako bezpośrednio konkurencyjnego Spółka opiera w szczególności na 

spektrum oferowanych usług, ich zakresie i skali działalności podmiotu. Podmioty potencjalnie konkurencyjne 

odróżnia jednak od Spółki mniej zdywersyfikowana baza klientów, tj. większa koncentracja na kilku kluczowych 

klientach. Dodatkowo, dzięki wdrażaniu nowych technologii oraz nowych produktów i usług, Spółka stara się na 

bieżąco zachować pełną konkurencyjność w zakresie asortymentowym.  

1.1.2. Ryzyko zwi ązane ze zmian ą cen   

Firmy poligraficzne konkurują o klienta jakością produktów i zakresem usług dodatkowych. Oferowane przez Spółkę 

ceny są kalkulowane w oparciu o ceny materiałów, energii i kosztów stałych.  

Ponieważ zdecydowana większość konkurencji korzysta z tych samych dostawców materiałów, o możliwym do 

osiągnięcia poziomie zysków decyduje pozycja negocjacyjna w relacjach z dostawcami i podwykonawcami oraz 

poziom kosztów stałych, w tym kosztów pracowniczych.   

Zakład produkcyjny Emitenta zużywa w procesie produkcyjnym znaczące ilości energii elektrycznej, dlatego 

zwiększenie poziomu jej cen może niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności Emitenta. W przypadku energii 

elektrycznej Spółka zawiera roczne umowy na dostawę z jednym z dostawców hurtowych, po analizie ofert od  

kilku dostawców, sporządzanych na indywidualne zapytanie.  

Dzięki przeprowadzonym działaniom usprawniającym i optymalizującym procesy produkcyjne, poziom kosztów 

stałych Spółki należy uznać za pozwalający na oferowanie konkurencyjnych cen usług. Dodatkowo, duży stopień 

dywersyfikacji usług i skala prowadzonej działalności w długim okresie stanowią o silnej pozycji negocjacyjnej Spółki 

w relacjach biznesowych (wykorzystanie efektów skali).  

Z powyższych powodów wpływ zmian poziomu cen na wystąpienie ryzyka pogorszenia się sytuacji konkurencyjnej 

Spółki należy uznać za relatywnie niewielkie.  

1.1.3. Ryzyko zwi ązane z awari ą sprz ętu i urz ądzeń wykorzystywanych w działalno ści Emitenta 

Działalność Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działających urządzeniach poligraficznych i sprzęcie 

komputerowym. W ramach prowadzonej działalności Emitent zobowiązany jest do zapewnienia terminowości 
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wykonywania zamówień. Zaistnienie poważnej awarii urządzeń poligraficznych, istotne zniszczenie lub utrata części 

lub całości majątku trwałego należącego do Emitenta, może spowodować czasowe lub długotrwałe wstrzymanie 

produkcji i trudności w realizacji usług. Przerwa w produkcji może spowodować niemożność terminowego wykonania 

aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe 

Emitenta.  

Większość urządzeń posiada jednak tzw. „back–up”, czyli inne urządzenie, które jest w stanie zastąpić część 

procesów produkcyjnych, które pierwotnie były wykonywane na innym urządzeniu. Ponadto w celu wyeliminowania 

negatywnych skutków awarii i innych nieplanowanych przestojów Spółka systematycznie inwestuje w nowe 

urządzenia objęte okresem gwarancyjnym oraz zawiera odpowiednie umowy serwisowe.  

Emitent ogranicza ryzyko również poprzez ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych. 

1.1.4. Ryzyko zwi ązane z utrat ą odbiorców  

Emitent posiada kilkuset odbiorców. Współpraca z kilkoma podmiotami jest istotna z punktu widzenia działalności 

Emitenta, a ich ewentualna utrata do czasu znalezienia nowych, mogłaby negatywnie wpłynąć na poziom 

przychodów oraz wyniki finansowe Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki długotrwała współpraca i dobre relacje z tymi 

klientami oraz zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Spółkę, jak również elastyczność i szybkość 

reakcji na potrzeby odbiorców powodują, że ryzyko to jest niewielkie. Z żadnym z klientów Spółka nie realizuje więcej 

niż 10% przychodów ze sprzedaży.  

Ponadto Spółka minimalizuje ryzyko poprzez stałą dywersyfikację grupy odbiorców oraz dywersyfikację rynków 

prowadzenia działalności. Pozwala to uniezależnić się od koniunktury w określonych branżach lub poszczególnych 

krajach czy rejonach geograficznych.  

Realnym zagrożeniem, które może doprowadzić do utraty odbiorców jest kradzież bazy klientów. W celu jego 

eliminacji Spółka realizuje restrykcyjną politykę bezpieczeństwa. 

1.1.5. Ryzyko zwi ązane z kursem walut  

Emitent dokonuje sprzedaży istotnej części swoich produktów za granicę, fakturując swoich odbiorców w walutach 

obcych, głównie euro i dolarach amerykańskich.  

W celu ograniczenia ryzyka walutowego Emitent wykorzystuje naturalny hedging i dokonuje zakupu części 

materiałów płacąc za nie walutami obcymi. Hedging naturalny pokrywa około 30% przychodów realizowanych w 

walucie obcej.  

Dodatkowo Spółka utrzymuje umowy na opcje walutowe, które pokrywają około 25% przychodów realizowanych w 

walucie obcej. Ważność umów posiadanych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu upływa w czerwcu 2014 

roku.  

Wobec powyższego, jak również mając na uwadze indywidualne negocjowanie ceny każdego zlecenia (brak umów 

długoterminowych ze stałymi cenami), istnieje niewielkie ryzyko, że wahania kursów walut mogą mieć negatywny 

wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

1.1.6. Ryzyko utraty płynno ści  

Realizacja celów operacyjnych i strategicznych wymaga dużej dyscypliny w zarządzaniu płynnością finansową 

przedsiębiorstwa. Ponoszenie nakładów na rozwój przedsiębiorstwa jest zazwyczaj oddalone w czasie od momentu 

uzyskania pierwszych przychodów z tego tytułu. W związku z tym, w przypadku nadmiernego zaangażowania w zbyt 

wiele projektów i zleceń, istnieje ryzyko wystąpienia problemów z bieżącą płynnością, co mogłoby doprowadzić do 

trudności w czasowym wywiązywaniu się Emitenta ze zobowiązań finansowych.  
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Jednym z działań mających na celu ochronę płynności jest cotygodniowe monitorowanie terminowości spływu 

należności. Dodatkowo, w przypadku braku zapłaty wymagalnych wierzytelności za wykonane zlecenia, Spółka 

odmawia wykonania kolejnych zleceń. Działania windykacyjne Spółka prowadzi za pośrednictwem lokalnych 

kancelarii prawnych, Grupy Euler Hermes oraz WCM.   

Na koniec grudnia 2013 roku należności przeterminowane powyżej 30 dni stanowiły nie więcej niż 30 % wartości 

należności ogółem, przy czym przeterminowane powyżej 90 dni nie więcej niż 15 %. Na należności powyżej 180 dni 

Spółka tworzy odpisy w wysokości 50%, powyżej 360 dni – 100%. 

Niezależnie od systematycznego monitorowania sytuacji płynnościowej, Emitent posiada dostęp do linii kredytowej z 

limitem 300 tys. zł, służącej wyrównywaniu bieżących krótkookresowych niedoborów płynnościowych. Przeciętne 

wykorzystanie limitu wynosi nie więcej niż 50%. Spółka nie korzysta z usług faktoringowych.  

1.1.7. Ryzyko wynikaj ące z korzystania z podwykonawców 

Przy części prac związanych z realizacją zleceń Emitent korzysta z usług podwykonawców. Emitent nie może 

wykluczyć, że dostępność usług poszczególnych podwykonawców nie ulegnie ograniczeniu w przyszłości ani że 

jakość, w tym terminowość, oferowanych przez podwykonawców usług nie ulegnie obniżeniu. W celu zapobieżenia 

realizacji ww. ryzyk Emitent stara się utrzymywać kontakty z wieloma podmiotami świadczącymi usługi 

podwykonawcze oraz systematycznie monitoruje jakość dostarczanych usług.  

1.1.8. Ryzyko zwi ązane z poziomem stóp procentowych  

Emitent prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem finansowania dłużnego, w szczególności kredytów bankowych, 

oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę procentową. Dodatkowo Spółka korzysta z leasingu urządzeń, na 

którego koszt ma wpływ referencyjna stopa procentowa. Ewentualny wzrost stóp procentowych może więc 

przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego 

Emitenta oraz pogorszenia efektywności finansowej realizowanych inwestycji.  

1.1.9. Ryzyko zwi ązane z sytuacj ą makroekonomiczn ą Polski i pa ństw, do których Emitent sprzedaje swoje 

produkty  

Działalność Emitenta uzależniona jest od ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz w państwach europejskich, do 

których Emitent sprzedaje swoje usługi. Na działalność Emitenta wpływ ma przede wszystkim tempo wzrostu PKB, 

poziom wydatków na reklamę oraz wielkość nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Obecny kryzys gospodarczy 

spowodował spowolnienie wzrostu PKB w Polsce oraz w innych krajach. Istnieje ryzyko, że dalsze spowolnienie 

tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu nakładów na reklamę i marketing, czy wzrost zadłużenia jednostek 

gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Emitenta, poprzez spadek 

popytu na produkty Emitenta.  

1.1.10. Ryzyko zwi ązane z rozwojem Spółki 

Realizowane przez Spółkę kolejne etapy rozwoju i związana z nimi ekspansja na nowych rynkach, wpływają w 

znaczący sposób na skalę i jakość prowadzonej działalności, kreując nowe jakościowo problemy dla Spółki i jej 

kierownictwa. Spółka rozwija się organicznie, tempo rozwoju jest dostosowane do możliwości właścicieli i 

zarządzających. 

1.1.11. Ryzyko zwi ązane z niezrealizowaniem strategii Emitenta  

Emitent przyjął przedstawione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym założenia rozwoju i strategię Spółki w 

oparciu o analizę dotychczasowej działalności i wyników finansowych Spółki, jej doświadczeń oraz aktualnych i 

przewidywanych tendencji na rynku poligraficznym w Polsce i w Europie.  
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Emitent zakłada przede wszystkim rozwój parku maszynowego, powiększanie bazy odbiorców i ich dywersyfikację 

geograficzną oraz zwiększanie oferty usługowej. Przyszła sytuacja majątkowa i gospodarcza Spółki a także jej 

pozycja rynkowa uzależniona jest od prawidłowości wdrożenia i realizacji strategii rozwoju oraz dostosowania się do 

zmiennych warunków w branży reklamowej. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia 

bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz wyniki Emitenta. 

W celu ograniczenia ryzyka niezrealizowania przyjętej strategii, Emitent dokonuje bieżącej analizy zmieniającej się 

sytuacji ekonomicznej i czynników, które mogą mieć wpływ na realizację przyjętych celów strategicznych Emitenta. 

1.1.12. Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające się 

przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają 

przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego - 

praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia 

przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z 

negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. W skrajnym 

przypadku ryzyko zmiany przepisów prawa może doprowadzić do znacznego pogorszenia opłacalności prowadzonej 

działalności. Zmniejszenie tego ryzyka Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian przepisów 

i korzystanie z usług profesjonalnych doradców prawnych i podatkowych. 

1.1.13. Ryzyko zwi ązane z uzale żnieniem od kadry zarz ądzającej  

Działalność Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od wiedzy, umiejętności i doświadczenia kluczowych 

pracowników oraz kadry zarządzającej. W związku z tym, ewentualna utrata członków kadry zarządzającej lub innych 

pracowników, którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami mogłaby negatywnie wpłynąć na skuteczność i 

efektywność działania przedsiębiorstwa oraz jakość świadczonych usług, co mogłyby doprowadzić do przynajmniej 

częściowej utraty portfela zamówień i pogorszenia wyników finansowych Emitenta. W celu minimalizacji tego ryzyka 

Emitent stosuje długofalową politykę zatrudnienia opartą o konkurencyjny system wynagradzania. Działania te mają 

na celu długofalowe powiązanie inwestycji w kapitał ludzki z rozwojem przedsiębiorstwa i zapobiec nadmiernej rotacji 

pracowników. 

1.1.14. Ryzyko zwi ązane ze struktur ą Zarządu 

Członkami Zarządu Emitenta są jego założyciele. Powoduje to silny związek między sferą właścicielską i 

działalnością operacyjną Spółki. Naturalną konsekwencją takiego modelu biznesowego jest szeroka wiedza członków 

Zarządu Spółki o realiach rynku poligraficznego i wszystkich aspektach działalności Emitenta. W razie zmiany 

struktury właścicielskiej (sprzedaż wszystkich akcji Spółki) może również nastąpić zmiana w składzie Zarządu. Nowi 

członkowie Zarządu mogą nie dysponować tak rozległą wiedzą na temat działalności Spółki, co wydłuży czas 

potrzebny do osiągnięcia podobnej efektywności pracy w porównaniu do obecnych członków Zarządu. Stanowi to 

jednak umiarkowane ryzyko dla funkcjonowania Emitenta, ponieważ założyciele Spółki są zainteresowani przede 

wszystkim jej rozwojem i długookresowym budowaniem jej wartości.  

1.1.15. Ryzyko zwi ązane z ochron ą środowiska  

Prowadzenie działalności przez Emitenta związane jest z koniecznością posiadania stosownych pozwoleń na 

korzystanie ze środowiska, w szczególności na wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz emisję 

pyłów i gazów. Ewentualna utrata pozwoleń przez Emitenta będzie wiązała się z ryzykiem wstrzymania produkcji. Co 

więcej, nadrzędność prawa unijnego nad krajowym, a także konieczność ciągłego dostosowywania norm polskich do 

europejskich może spowodować w przyszłości zmianę obowiązujących uwarunkowań środowiskowych. Konieczność 

dostosowania się przez Emitenta do nowych przepisów może spowodować obowiązek poniesienia przez Emitenta 
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znacznych nakładów finansowych. Wzrost kosztów, które Emitent będzie obowiązany ponieść może doprowadzić do 

zwiększenia kosztów produkcji, co w konsekwencji może wpłynąć niekorzystnie na jego wyniki finansowe. 

1.1.16. Ryzyko zwi ązane z prowadzeniem działalno ści w wynajmowanych lokalach u żytkowych  

Emitent nie posiada własnych nieruchomości, w związku z czym prowadzi działalność w wynajmowanych 

powierzchniach użytkowych - biurowych i produkcyjnych, na podstawie umów najmu na czas nieokreślony, z 

możliwością rozwiązania umów zasadniczo z dwu- lub trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Istnieje zatem 

ryzyko wypowiedzenia lub natychmiastowego rozwiązania przez Wynajmującego umowy najmu. Wymusi to na 

Spółce przeniesienie siedziby oraz działalności przedsiębiorstwa w inne miejsce, co skutkować będzie spadkiem 

sprawności organizacyjnej i czasowym wstrzymaniem działalności, a zatem może mieć negatywny wpływ na 

działalność i sytuację finansową Emitenta. 

1.1.17. Ryzyko zwi ązane z odpowiedzialno ścią z tytułu r ękojmi za wady fizyczne i jako ść dostarczanych 

produktów 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Emitent dokonuje sprzedaży produktów i usług oraz udziela na nie 

gwarancji jakości. Istnieje możliwość podnoszenia roszczeń przez klientów z tytułu rękojmi lub gwarancji w związku z 

odpowiedzialnością Emitenta za wady produktów lub ich nienależytej jakości. Treść i zakres potencjalnych roszczeń 

regulują przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 

1.1.18. Ryzyko utraty zaufania kontrahentów 

Spółka buduje zaufanie swoich odbiorców dokładając wszelkich starań, aby jej usługi były realizowane zgodnie z 

zawartymi umowami, terminowo, z należytą starannością i wysoką jakością oraz spełniały oczekiwania klienta. 

Istnieje ryzyko, że pomimo podejmowanych działań nastąpi utrata zaufania kontrahentów wobec Spółki, która 

przełoży się na zmniejszenie liczby podmiotów zainteresowanych współpracą z Emitentem i portfelem zamówień, co 

spowoduje spadek przychodów i pogorszenie wyników finansowych Emitenta.  

Emitent prowadzi systematyczne starania mające na celu wzmocnienie swojego wizerunku, jako podmiotu 

charakteryzującego się rzetelnością, elastycznością w dostosowaniu się do potrzeb odbiorców oraz 

profesjonalizmem w wykonywanych usługach. 

1.1.19. Ryzyka zwi ązane z wypadkami przy pracy 

W działalności Emitenta są wykorzystywane różnego rodzaju maszyny i urządzenia techniczne. Emitent nie może 

wykluczyć, że na skutek błędu ludzkiego, przerwy w dostawie energii lub usterki urządzenia pracownik lub 

pracownicy Spółki mogą ulec wypadkowi przy pracy. Emitent dąży do minimalizacji tego ryzyka poprzez regularne 

szkolenia z zakresu BHP oraz obsługi poszczególnych maszyn.  

1.1.20. Ryzyka zwi ązane ze struktur ą akcjonariatu  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład akcjonariatu Spółki wchodzą osoby pełniące funkcje w 

Zarządzie Spółki. Główni akcjonariusze a zarazem członkowie Zarządu - Panowie Krzysztof Fryc i Wiesław 

Niedzielski posiadają łącznie 3.305.000 akcji uprawniających ich łącznie do 96,6 % głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Akcjonariusze Ci będą mieć zatem bezpośrednio znaczący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia 

oraz realizację strategii rozwoju Emitenta. Znaczący udział w ogólnej liczbie głosów pozwala na faktyczną kontrolę 

decyzji podejmowanych w Spółce, co w konsekwencji może ograniczyć wpływ mniejszościowych akcjonariuszy na 

strukturę i zarządzanie Spółką. Inwestorzy powinni zatem wziąć pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na 

podejmowanie decyzji przez Walne Zgromadzenie. Należy jednak zauważyć, że wyżej wymieni akcjonariusze, jako 

założyciele Spółki, są zainteresowani przede wszystkim jej rozwojem i długookresowym budowaniem jej wartości.  

 



Dokument Informacyjny LABO PRINT S.A. 

strona10 

 

1.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z wprowadzeniem i notowaniem Akcji Serii B ora z Akcji 

Serii C na rynku NewConnect 

Wprowadzenie i notowanie akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect wiąże się z pewnymi 

ryzykami dotyczącymi charakteru i zasad dokonywania tego obrotu. Najistotniejsze z tych ryzyk zostały opisane 

poniżej. 

1.2.1. Ryzyko niskiej płynno ści akcji Emitenta (niski free float) i waha ń cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku zorganizowanym. Kurs akcji i płynność akcji spółek 

notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów.  

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent wprowadza do obrotu 872.000 akcji, w tym 661.000 

Akcji Serii B, które należą do Założycieli Spółki, będących członkami Zarządu Emitenta, oraz 211.000 Akcji Serii C 

należących do prywatnych inwestorów. Wobec powyższego przedmiotem aktywnego obrotu będą przede wszystkim 

Akcje Serii C. Emitent zwraca uwagę, iż w związku z tym obrót akcjami Emitenta może charakteryzować się niską 

płynnością, a zatem obarczony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Mogą występować trudności w sprzedaży 

akcji, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet brak 

możliwości sprzedaży akcji. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje Emitenta, będzie mógł 

je zbyć w dowolnym terminie lub po satysfakcjonującej cenie. Jednocześnie, w przypadku dużego popytu na akcje 

będące przedmiotem obrotu, istnieje możliwość znaczącego wzrostu ich kursu, wywołanego niską podażą. Ponadto 

ceny akcji Emitenta oraz wolumen obrotów mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim okresie.  

W celu zapewnienia właściwej płynności akcji, Emitent zawarł z Domem Maklerskim BDM S.A. umowę o pełnienie 

funkcji animatora. Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko braku podaży akcji w przypadku występowania znaczącego 

popytu, Założyciele Spółki podjęli zobowiązanie opisane w pkt. 3.1.1.1. Dokumentu Informacyjnego.  

1.2.2. Ryzyko zwi ązane z wstrzymaniem wprowadzenia do obrotu i zawies zeniem obrotu akcjami Emitenta 

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect  

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

1. na wniosek emitenta, 

2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 2) Regulaminu ASO, GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić 

obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej 

nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na rynku NewConnect, w 

szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b Regulaminu ASO lub też Emitent nie wykonuje 

obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO. Do terminu zawieszenia obrotu 

instrumentami finansowymi, o którym mowa w § 17 c ust. 3 pkt. 2 Regulaminu ASO nie stosuje się § 11 ust. 1 

Regulaminu ASO.    

Ponadto, zgodnie z § 6 i § 8 Regulaminu ASO w zw. z art. 78 ust. 2-3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w 

przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 

inwestorów, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje 
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wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje 

rozpoczęcie notowań wskazanymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

W przypadku zaś gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwości zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, 

na żądanie Komisji, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres 

nie dłuższy niż miesiąc.  

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 

Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect. 

1.2.3. Ryzyko zwi ązane z wykluczeniem instrumentów finansowych Emitent a z Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku NewConnect 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

emitenta dodatkowych warunków, 

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy 

czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z 

dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym 

systemie: 

a) w przypadkach określonych przepisami prawa, 

b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi w takim przypadku nie 

stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 3) Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, 

jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

ciążące na emitentach notowanych na rynku NewConnect, a w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 

17 – 17b Regulaminu ASO lub też Emitent nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 

Regulaminu ASO. 
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Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 4 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, GPW jako Organizator Alternatywnego 

Systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisje instrumenty 

finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 

Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect. 

1.2.4. Ryzyko zwi ązane z mo żliwo ścią nało żenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisj ę Nadzoru 

Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych p rawem obowi ązków 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o 

Obrocie. Wspomniane sankcje wynikają przede wszystkim z art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie oraz z art. 169 – 176a 

Ustawy o Obrocie. W szczególności KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na 

rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł albo zastosować obie sankcje łącznie 

na emitenta lub wprowadzającego na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 157, 158, 160 Ustawy o Obrocie 

instrumentami finansowymi. 

Ponadto ww. sankcje wynikają także z art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie publicznej. 

W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź 

niemożliwy.  Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w 

odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich emitentów, których akcje są notowane na rynku 

NewConnect. 

1.2.5. Ryzyko zwi ązane z mo żliwo ścią nało żenia na Emitenta kary pieni ężnej przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu Obrotu za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowi ązujących w 

alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z §17c ust.1 Regulaminu ASO w przypadku, gdy Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone Regulaminem ASO, a w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b Regulaminu ASO, 

GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 

naruszenia lub uchybienia:  

a) upomnieć emitenta,  

b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł.  

Zgodnie z §17c ust. 2 Regulaminu ASO, GPW podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na 

celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania 

określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie.   

Obecnie brak jest podstaw do przyjęcia, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, 

a ryzyko to dotyczy, wszystkich emitentów, których akcje notowane są na rynku NewConnect. Spółka będzie 

minimalizować to ryzyko poprzez dołożenie należytych starań do prawidłowego wykonywania, przy współpracy z  

Autoryzowanym Doradcą, wszelkich obowiązków, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. 
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2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawa rte w Dokumencie 
Informacyjnym 

  

 

2.1. Emitent 

Nazwa (firma): LABO PRINT Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań  

Numer KRS: 0000472089 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII  Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 301622668 

NIP: 7792385780 

Telefon: 61 841 18 89 

Fax: 61 843 25 37 

Poczta e-mail: biurozarzadu@laboprint.pl 

Strona www: www.laboprint.pl 

Osobami działającymi w imieniu spółki LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu są: 

 
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu 

Wiesław Niedzielski - Wiceprezes Zarządu  

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 
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2.2. Autoryzowany Doradca 

 

Nazwa (firma): Kancelaria CSW Wi ęckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań 

Numer KRS: 0000233217 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Telefon: 61 852 18 15 

Fax: 61 662 81 15 

Poczta e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl 

Strona www: www.kancelaria-csw.pl 

 

W imieniu Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu działają: 

 

Julita Ludwiniak - radca prawny, partner 

Tomasz Buczak - radca prawny, partner 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych d o alternatywnego 
systemu obrotu 

3.1. Rodzaj, liczba oraz ł ączna warto ść instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelk ich ogranicze ń co do 
przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz z abezpiecze ń lub świadcze ń 
dodatkowych 

 

3.1.1. Rodzaj, liczba oraz ł ączna warto ść instrumentów finansowych 

 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 

NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

1) 661.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda Akcja,  

o łącznej wartości nominalnej 661.000 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 

2) 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda Akcja,  

o łącznej wartości nominalnej 211.000 zł (dwieście jedenaście tysięcy złotych), 

Łączna wartość nominalna wszystkich wprowadzanych do obrotu akcji wynosi 872.000 zł i stanowi 24,80 % kapitału 

zakładowego Spółki, co stanowi 14,2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
3.1.2. Przywileje, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia zwi ązane z instrumentami finansowymi 

Akcje Serii B i Akcje Serii C wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu są akcjami zwykłymi, z którymi nie są 

związane żadne przywileje, jak również żadne świadczenia dodatkowe, ani też zabezpieczenia. 

 

3.1.3. Ograniczenia  zwi ązane z instrumentami finansowymi  

3.1.3.1. Ograniczenia statutowe 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w rozporządzaniu Akcjami Serii B oraz Akcjami Serii C. 

3.1.3.2. Ograniczenia wynikaj ące z Kodeksu spółek handlowych oraz z umów o zakazi e zbywania 
akcji (umowy typu lock-up) 

 

Zbywalność Akcji Serii B oraz Akcji Serii C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 

NewConnect nie jest ograniczona na podstawie Kodeksu spółek handlowych ani też na podstawie umów typu lock-

up. 

Ze względu na ryzyko niskiej płynności akcji Emitenta, Założyciele Spółki będący jednocześnie członkami Zarządu 

Emitenta, tj. Pan Krzysztof Fryc oraz Pan Wiesław Niedzielski, oświadczają, iż w przypadku niedostatecznej 

płynności akcji Emitenta spowodowanej niską podażą będą podejmowali - z zachowaniem obowiązujących przepisów 

prawa - stosowne działania mające na celu wzrost podaży akcji Emitenta i zachowanie ich płynności.  

3.1.3.3. Ograniczenia wynikaj ące z Ustawy o Ofercie 

 

Obrót instrumentami finansowymi Emitenta podlega niektórym ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. z dnia 09.10.2009 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 – dalej Ustawa o Ofercie). 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: 



Dokument Informacyjny LABO PRINT S.A. 

strona16 

 

a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, 

b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% 

ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od 

dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się o niej dowiedzieć. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 

dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 

procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, informacje dotyczące zamiarów 

dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu 

zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, informację o podmiotach zależnych akcjonariusza dokonującego 

zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł umowę, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 

ogólnej liczby głosów w związku z: 

a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej zawiadomienie zawiera również informacje o liczbie 

głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w 

wyniku nabycia akcji, dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w 

takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Obowiązki określone powyżej spoczywają także na podmiotach określonych w art. 87 Ustawy o Ofercie, tj. na:  

� podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

� funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot;  

� podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
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 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 

nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 

 - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy o 

funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 

wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać 

prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 

do wykonywania prawa głosu; 

� pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 

wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

� łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 

te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia 

trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności 

powodujące powstanie tych obowiązków; 

� podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt powyżej, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie obowiązki mogą być wykonywane przez jedną 

ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 5 Ustawy o Ofercie, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

•  małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 

również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

•  osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

• mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

•  jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej wlicza się: 

a) liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

b) liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu, 

c) liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego 

uznania. 

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z 

naruszeniem obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych 

wynikających z art. 69 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy 

obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, 

przepisów rozdziału 4 tej ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 
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70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku 

nabywania akcji: 

- w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie, 

- przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i 

art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku, 

- w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy 

Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie. 

Przepisów rozdziału 4 tej ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 

pkt 1 Ustawy o Ofercie – w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie stosuje się również w przypadku porozumień 

dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu 

wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 

422, art. 425, art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili 

jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu 

zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

3.1.3.4. Ograniczenia wynikaj ące z Ustawy o Obrocie 

Obrót instrumentami finansowymi Emitenta podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o 

obrocie instrumentami finansowymi (t. j. z dnia 08.10.2010 r. Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zm. – dalej Ustawa o 

Obrocie). 

Na podstawie art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Obrocie wszystkie niżej wskazane wymogi i 

zakazy odnoszą się nie tylko do instrumentów finansowych rynku regulowanego, ale również do instrumentów 

finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o takie 

wprowadzenie. 

Ustawa o Obrocie zawiera szereg przepisów odnoszących się do postępowania z tzw. informacją poufną, która 

została zdefiniowana w art. 154 Ustawy o Obrocie. Zasadniczo jest to określona w sposób precyzyjny informacja 

dotycząca bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych, która nie została przekazana do publicznej 

wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę danych instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. 

Każdy kto posiada informację poufną nie może jej wykorzystywać. Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie 

wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie 

takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

1) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której 

przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

2) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3.  

Zakaz wykorzystywania informacji poufnej został ustanowiony w art. 156 Ustawy o Obrocie. Zakaz ten obowiązuje 

każdą osobę, która pozyskała informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w 

spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, 

a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. W szczególności zakazem tym 

objęci są:  
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a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 

biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym 

wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym 

podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy.  

Ponadto zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w wyniku 

popełnienia przestępstwa lub w inny sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się 

dowiedzieć, że jest to informacja poufna.  

Wszystkie osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą również ujawniać informacji 

poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, 

jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 

akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych w czasie obowiązywania tzw. okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą 

dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub 

mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania tzw. okresu zamkniętego, 

o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych 

osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest 

doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych 

lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek 

własny lub osoby trzeciej. Okresem zamkniętym jest: 

a) okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, 

spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, do przekazania tej informacji do 

publicznej wiadomości, 

b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

c) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności wskazanych w art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie, a w tym m.in. 

do czynności dokonywanych: 

a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta zleceniem zleciła zarządzanie 

portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 

rachunek decyzje inwestycyjne albo, 
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b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną 

przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

c) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo 

d) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 

biegu danego okresu zamkniętego. 

W przypadku, naruszenia obowiązków opisanych powyżej zgodnie z art. 174 ust. 1 i 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na 

osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a (osobę objętą zakazem), która w czasie trwania okresu zamkniętego 

dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do 

wysokości 200 000 zł. 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych 

emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje 

kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego 

emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy 

prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o 

zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia 

akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z 

tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o 

Obrocie, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, chyba że osoba ta 

zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 

wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania 

albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

Zgodnie z art. 161a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi, dotyczące informacji poufnych i 

okresów zamkniętych określone w art. 156-160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z 

przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. m. in. do instrumentów finansowych wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli także do akcji notowanych na rynku 

NewConnect).  

3.1.3.5. Ograniczenia dotycz ące koncentracji przedsi ębiorstw 

Nabywanie instrumentów finansowych Emitenta może skutkować dokonaniem koncentracji przedsiębiorców 

naruszającej konkurencję. Zagadnienie to regulują ustawa z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 

2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę (art. 13 ustawy) obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 euro. Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

a) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
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b) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny 

sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub 

więcej przedsiębiorców; 

c) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

d) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z art. 14 ustawy - nie podlega zgłoszeniu m.in. zamiar koncentracji: 

a) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000 euro; 

b) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują odpowiednio wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 

przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, 

przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu 

wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, 

których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK 

może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu 

osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby 

nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają z Rozporządzenia w 

Sprawie Koncentracji, które zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 

obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i 

usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 

własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed 

ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać 

w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 

posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 

miliardów euro, oraz  
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b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających 

na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 

miliarda euro,  

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,  

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz 

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 

na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

3.2.  Informacje o subskrypcji lub sprzeda ży instrumentów finansowych, b ędących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie 

 

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów 

finansowych do alternatywnego systemu obrotu, Emitent zakończył subskrypcję prywatną Akcji Serii C. 

Informacje podsumowuj ące subskrypcj ę Akcji Serii C. 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 07 października 2013 r. do 23 października 2013 r.  

Data przydziału instrumentów finansowych: 23 października 2013 r.  

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy). 

Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:  

redukcja nie wystąpiła. 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 211.000 

(dwieście jedenaście tysięcy). 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 25. 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25. 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z 

określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego: 

Emitent nie zawierał umów o subemisję. 

 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wraz z metodami rozliczenia tych 

kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:  

Łączne koszty emisji wyniosły 84.521,40 zł, w tym koszt sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub 

dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł. Nie poniesiono kosztów 

wynagrodzenia subemitentów oraz kosztów promocji.  
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Spółka rozlicza koszty emisji Akcji Serii C zgodnie art. 36 pkt. 2a Ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji 

poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki 

wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu Akcje Serii B i Serii C są w posiadaniu łącznie 27 podmiotów, przy 

czym więcej niż 15 % akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 

akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest 

podmiotem powiązanym z Emitentem.  

 

3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowyc h 
 

3.3.1. Organ uprawniony do podj ęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 

430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.  

 

3.3.2. Data i forma podj ęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Akcje Serii B  

Akcje Serii B  powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą LABO PRINT  

Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą LABO PRINT S.A. i zostały wydane w zamian za udziały w spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej.  

 

Przekształcenie spółki LABO PRINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę LABO PRINT Spółka 

Akcyjna nastąpiło na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „LABO PRINT” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 lipca 2013 r. (Rep. A  nr 2536/2013),  o następującej treści: 

UCHWAŁA numer 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  

LABO PRINT spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią z siedzib ą w Poznaniu  

z dnia 16 lipca 2013 r. 

w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą LABO PRINT Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną pod firmą LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Poznaniu. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LABO PRINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:  

1. Przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: LABO PRINT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną pod firmą: LABO PRINT Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Poznaniu.  

2. Określić wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej na kwotę 3.305.000,00 zł (trzy miliony 

trzysta pięć tysięcy złotych).  

3. Ponieważ wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej LABO PRINT Sp. z o.o. wyrazili wolę uczestniczenia w 

spółce przekształconej LABO PRINT Spółka Akcyjna, nie przewiduje się wypłat dla wspólników 

nieuczestniczących w przekształceniu.  

4. Nie przewiduje się przyznania wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu praw osobistych. 

5. Zarząd spółki przekształconej będzie dwuosobowy, a w jego skład powołani zostają:  

- Krzysztof Andrzej Fryc - Prezes Zarządu,  

- Wiesław Niedzielski - Wiceprezes Zarządu.  
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6. Członkami Rady Nadzorczej spółki przekształconej będą: 

Jan Marek Łożyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Michał Jerzy Jordan – Członek Rady Nadzorczej,  

Krzysztof Jordan – Członek Rady Nadzorczej,  

Adam Michańków – Członek Rady Nadzorczej,  

Rafał Koński - Członek Rady Nadzorczej.  

7. Wyrazić zgodę na poniższe brzmienie statutu spółki przekształconej:  

 (….) 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.305.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy złotych 00/00).  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.305.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy)akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:  

a) 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o 

numerach od 0000001 do 2.644.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,  

b) 661.000 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 

661.000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.  

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje spółki serii A i serii B zostały 

wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej LABO PRINT Sp. z o.o. o pokryte majątkiem 

przekształconej spółki.  

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Labo Print sp. z o.o. z dnia 16 lipca 2013 roku 

została podjęta jednomyślnie, przy obecności 100% kapitału zakładowego  - oddano 66.100 (sześćdziesiąt sześć 

tysięcy sto) głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych jak i głosów wstrzymujących się. 

Akcje Serii B zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 1 sierpnia 2013 roku. 

 

Akcje Serii C  

 

Akcje Serii C zostały wyemitowane zgodnie z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta z dnia 05 września 2013 roku Rep. A nr 3238/2013 o następującej treści: 

 

UCHWAŁA NR3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzib ą w Poznaniu 
z dnia 05 wrze śnia 2013 roku 

w sprawie podwy ższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C 
 z wył ączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie 

 § 7 Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek 

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LABO PRINT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.  Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 211.00,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy złotych), 

to jest z kwoty 3.305.000 zł (trzy miliony trzysta pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.516.000 zł (trzy miliony pięćset 

szesnaście tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii C w liczbie 211.000 (dwieście 

jedenaście tysięcy) o numerach 000001 do 211000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 



Dokument Informacyjny LABO PRINT S.A. 

strona25 

 

3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani 

ograniczenia. 

4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

5. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd 

inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). 

6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji 

serii C. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 

2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

7. Umowy objęcia akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 30 listopada 2013 

roku.  

8. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzynaście).  

9. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii C, w szczególności do określenia zasad 

przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii C i zawierania umów objęcia akcji serii C. 

§ 2 

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki w 

ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 7 Statutu Spółki i nadaje się im następujące nowe 

brzmienie:  

(§ 7) 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.516.000 zł (trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych).  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.516.000 (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:  

a) 2.644.000 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A,  

o numerach 0000001 do 2.644.000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,  

b) 661.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach 000001 

do 661.000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.  

c) 211.000 (słownie: dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 

211000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 

 

§ 3 

[Załącznik do uchwały] 

OPINIA ZARZĄDU LABO PRINT S.A. 

w sprawie wył ączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do pobor u akcji serii C oraz proponowanej 

ceny emisyjnej. 

Zarząd Spółki LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C. Uchwalona w toku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić 

pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności i zapewnienie stabilnego 

akcjonariatu w kluczowym dla jej rozwoju okresie. 

W interesie Spółki leży zarówno rozszerzenie obecnego grona akcjonariuszy o podmioty, które wspierałyby 

działalność Spółki, w szczególności poprzez dokapitalizowanie, jak i pozyskanie dodatkowych środków finansowych 

niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności. 

W ocenie Zarządu, pozyskanie środków finansowych przez Spółkę w ramach wpłat nowych akcjonariuszy na kapitały 

własne Spółki jest korzystniejsze niż pozyskiwanie finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych. Na 

obecnym bowiem etapie działalności, Spółka powinna zbudować bazę kapitałową, w oparciu o którą zwiększana 
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będzie skala jej działalności. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii C w całości. 

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) zł za akcję – zdaniem 

Zarządu pozwala na pozyskanie środków umożliwiających realizację zamierzonych przedsięwzięć i nie przekracza 

poziomu akceptowalnego dla potencjalnych inwestorów – przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki. Ustalenie takiej 

ceny emisyjnej leży w interesie Spółki, ponieważ powinno zapewnić powodzenie emisji akcji oraz maksymalne 

zwiększenie kapitałów własnych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr 3 z dnia 5 września 2013 roku została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

jednomyślnie, przy obecności 100% kapitału zakładowego - oddano łącznie 5.949.000 (pięć milionów dziewięćset 

czterdzieści dziewięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 5.949.000  głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku 

głosów wstrzymujących się. 

Akcje Serii C zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 14 listopada 2013 r.  

 

 

3.3.3. Określenie czy akcje zostały obj ęte za gotówk ę, za wkłady pieni ężne w inny sposób, czy za wkłady 
niepieni ężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

 

Akcje serii A i B Emitenta powstały w związku z przekształceniem spółki LABO PRINT spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały objęte w zamian za dotychczasowe udziały w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zgodnie z Planem Przekształcenia z dnia 28 lutego 2013 r., zaopiniowanym przez biegłego 

rewidenta opinią z dnia 02 maja 2013 r. 

 

Akcje serii C zostały objęte za gotówkę. 

 

3.4. Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta ucze stnicz ą w dywidendzie 

 

Wszystkie akcje Spółki, w tym Akcje Serii  B i Akcje Serii C są równe w prawach do dywidendy, wobec czego na 

jedną akcję przypada dywidenda w wysokości kwoty przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty 

akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Emitenta. Statut nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w 

tej kwestii. 

 

Akcje Serii C - tak jak i pozostałe akcje Emitenta (Akcje Serii A i Akcje Serii B) - mogą uczestniczyć w dywidendzie 

począwszy od wypłat z zysku, o ile przeznaczony będzie przez Walne Zgromadzenie Emitenta do podziału za 

pierwszy rok obrotowy tej Spółki, kończący się w dniu 31.12.2013 r. 

Uchwałą nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Labo Print sp. z o.o. 

przeznaczyło wypracowany w 2012 roku zysk w wysokości 672.898,41 zł (sześciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy 

ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych 41/100) na kapitał rezerwowy. Wskazana uchwała została podjęta 

jednomyślnie przez wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. 
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3.5. Informacja o prawach wynikaj ących z emitowanych papierów warto ściowych i 
zasadach ich realizacji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie 

oraz w innych przepisach prawa.  

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

- Prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu fi nansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który został przeznaczony przez walne zg romadzenie w drodze uchwały o podziale zysku 

do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela si ę w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH). Statut ni e 

przewiduje innego sposobu podziału zysku. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w dniu 

dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień ten 

wyznacza zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień ten może być wyznaczony albo na dzień powzięcia 

uchwały o podziale zysku albo na inny dzień w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia 

uchwały (art. 348 § 3 KSH). W myśl art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu 

powzięcia uchwały o podziale zysku, jednak jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku 

wyznaczyło dzień dywidendy na dzień inny, niż dzień powzięcia uchwały, wówczas prawo akcjonariuszy do 

dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy staje się zaś wymagalne od dnia 

terminu wypłaty dywidendy. Według art. 348 § 3 KSH termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez 

zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przy określaniu terminu wypłaty dywidendy na uwadze mieć należy także 

brzmienie Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z 

zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę 

należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem 

powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 

1 KSH). Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej 

wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w 

art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Statut nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie 

prawa do dywidendy.  

- Prawo pierwsze ństwa do obj ęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych a kcji (prawo 

poboru).  

Na warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru w 

części lub w całości w interesie Spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje walne zgromadzenie w 

drodze uchwały podjętej co do zasady większością co najmniej 4/5 głosów.  

- Prawo do obci ążania posiadanych akcji zastawem lub u żytkowaniem.  

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 

rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 

wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

- Akcje Emitenta mog ą być umorzone za zgod ą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółk ę 

(umorzenie dobrowolne).  

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności 

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych 
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bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 

359 KSH). 

- Prawo do udziału w nadwy żkach w przypadku likwidacji (art. 474 KSH) 

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli 

dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych Akcji Emitenta.  

Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może 

nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 

Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku.  

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

− Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 40 61 KSH). 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu).  

− Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411  - 413 KSH).  

Na każdą Akcję Serii B i Serii C przypada jeden głos. Statut nie przewiduje zakazu przyznawania prawa 

głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. Statut nie przewiduje ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu. 

Nie przewiduje również kumulacji i redukcji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje 

stosunek dominacji lub zależności. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

Akcjonariusz może co do zasady uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika.   

− Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia okre ślonych 

spraw w porz ądku obrad zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lu b akcjonariuszom 

reprezentuj ącym co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 i 401 KSH).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć 

zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 

żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę 

rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie 

których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 

pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 

dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest 

obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego 

zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 

następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.  
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− Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych do porz ądku 

obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad (art. 

401 KSH). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas 

walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

− Prawo do zaskar żania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422-427 KSH).  

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu 

pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona 

w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Oba powyższe powództwa mogą być wniesione 

przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów, ale także przez 

akcjonariusza, który: 

1. głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

2. został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

3. nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały 

w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być 

wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia 

powzięcia uchwały. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania 

rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 

rozprawy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, 

może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 

jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych.   

− Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (a rt. 385 KSH). 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 

nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej 

liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru 

jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie 

nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym 

uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady 

nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie 

dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się 

wyborów. Przy wyborze rady nadzorczej grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów 

lub ograniczeń, z uwzględnieniem jednakże wyłączenia głosów akcji niemych.   
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− Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta okre ślonego zagadnienia zwi ązanego z 

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych – art. 

84 – 86 Ustawy o Ofercie).  

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne 

zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 

szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o powołanie 

rewidenta do spraw szczególnych wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 

wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych.  

− Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH) 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 

żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 

obrad. Akcjonariusz może się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących spółki także poza walnym 

zgromadzeniem. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z 

nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić 

udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są 

dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i 

udzielanie im odpowiedzi.  

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym 

ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu 

zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym 

zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje 

przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do 

wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i 

który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do 

udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, 

na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 

walnym zgromadzeniem.  

− Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarz ądu z działalno ści Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzor czej oraz opinii biegłego rewidenta 

najpó źniej na pi ętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH ). 

− Prawo do przegl ądania w lokalu Zarz ądu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa  w 

walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz ądzenia (art. 407 § 1 

KSH). 
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− Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach obj ętych porz ądkiem obrad w terminie 

tygodnia przed walnym zgromadzeniem oraz prawo żądania przesłania listy akcjonariuszy drog ą 

elektroniczn ą (art. 407 KSH). 

− Prawo do zło żenia wniosku o sprawdzenie listy obecno ści na walnym zgromadzeniu przez wybran ą 

w tym celu komisj ę, złożoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 KSH). 

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego 

na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji  

− Prawo do przegl ądania ksi ęgi protokołów oraz żądania wydania po świadczonych przez Zarz ąd 

odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

− Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz ądzonej Emitentowi na zasadach 

okre ślonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, j eżeli Emitent nie wytoczy powództwa o 

naprawienie wyrz ądzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnieni a czynu wyrz ądzającego 

szkod ę. 

− Prawo do przegl ądania dokumentów oraz żądania udost ępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w prz ypadku poł ączenia spółek), w art. 540 § 1 

KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1  KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

− Prawo do przegl ądania ksi ęgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporz ądzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). 

− Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariusz em Emitenta, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale żności wobec okre ślonej spółki handlowej albo 

spółdzielni b ędącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek d ominacji lub zale żności ustał. 

Akcjonariusz mo że żądać równie ż ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udz iałów lub 

głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym tak że jako zastawnik, u żytkownik lub na podstawie 

porozumie ń z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny  być złożone 

na pi śmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

 

3.6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wy płaty dywidendy w 
przyszło ści 

 

Emitent nie planuje wypłaty dywidendy za co najmniej najbliższe dwa lata obrotowe. W  tym okresie zysk osiągnięty 

w roku obrotowym będzie przeznaczony na zwiększenie kapitałów własnych Emitenta.  

 

3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów z wiązanych z posiadaniem i 
obrotem instrumentami finansowymi obj ętymi Dokumentem Informacyjnym, w 
tym wskazanie płatnika podatku 

 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad 

świadczonych przez doradców podatkowych. 

3.7.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywide ndy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 

następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

1 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
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2 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

3 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych), 

4 zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu dywidendy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące 

rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, 

a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

 

3.7.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywide ndy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

1. podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2. podatek wynosi 19 % uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych), 

3. zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie 

spełniają warunki art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 

w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po 

dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej 

wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 

zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 

których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych 

w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do 

dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 

4. płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

3.7.3. Opodatkowanie osób prawnych w zwi ązku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

warto ściowych. 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 

przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 

wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów 

wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 

wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc deklaracji 

podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 
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roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 

początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.  

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod 

warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 

granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.  

 

3.7.4. Opodatkowanie osób fizycznych w zwi ązku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów warto ściowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 

pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów 

w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b 

ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne 

zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, 

jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów 

(przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach 

ogólnych. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 

38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

• różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 

o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 

osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 

art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

• różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną 

albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,  

• różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w 

wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a 

kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

-  osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 

ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym 

m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 

wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od 

osób fizycznych). 
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Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod 

warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 

granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

 

3.7.5. Podatek dochodowy zagranicznych osób fizyczny ch i prawnych 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące zasad 

opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają 

obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W związku z powyższym w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, co do 

których powstaje obowiązek podatkowy od przychodów z dywidend, mają zastosowanie stawki wynikające z 

zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, albo o nie 

pobieranie podatku zgodnie z takimi umowami, wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do 

potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą 

administrację podatkową. Certyfikat rezydencji ma za zadanie wykazać czy dany podmiot objęty jest zakresem 

przedmiotowym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. uprawniony jest do skorzystania z niższych, 

preferencyjnych stawek opodatkowania, ewentualnie do zwolnienia z podatku. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, 

płatnik potrąci podatek w ustawowej wysokości. Jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały 

zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcje krajowej stawki podatkowej (do 

całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, 

bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

 

3.7.6. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od 

spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:  

• dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, 

• darowizny, polecenia darczyńcy. 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje:  

1. Przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;  

2. Przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą 

wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia; 

3. Przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu 

windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia;  

4. Przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu 

notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia 

przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej 

formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.  

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do 

grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte 

rzeczy i prawa majątkowe. 
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3.7.7. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących 

instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego  

- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie (a więc także w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect) jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 

Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

3.7.8. Odpowiedzialno ść płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 

podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 

Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 

wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 

podatnika. 
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4. Dane o Emitencie 
 

4.1. Podstawowe dane o Emitencie 
 

Firma Emitenta:   LABO PRINT Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba:  Poznań 

Adres:   ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań 

Numer telefonu:  +48 61 841 18 89  

Numer faksu:  +48 61 843 25 37 

Adres e-mail:  biurozarzadu@laboprint.pl 

Strona www:  www.laboprint.pl 

REGON:   301622668 

NIP:   779-238-57-80 

KRS:    0000472089 

 

4.2. Czas trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

4.3. Podstawa prawna utworzenia Emitenta 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi spółka akcyjna 

powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

4.4. Wskazanie s ądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego 

rejestru 

Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 01 sierpnia 2013 roku. 

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

Historia firmy Emitenta rozpoczęła się siedem lat temu z inicjatywy jej dwóch założycieli Krzysztofa Fryca i Wiesława 

Niedzielskiego, którzy kierują firmą do dziś. Doświadczenie w branży reklamowej, pasja i dobry pomysł, zaowocowały 

stworzeniem drukarni wielkoformatowej. 

Kluczowe wydarzenia w historii Emitenta: 

2006     Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej pod nazwą „Labo Print Krzysztof Fryc  

i Wiesław Niedzielski” spółka cywilna. Zakup urządzenia DGI Space Jet,  firma zatrudnia pierwsze 5 

osób i dysponuje urządzeniem drukującym 20 m2 na godzinę w technologii twardego solwentu o 

szerokości 3,2 m. 

2007    Zakup urządzenia Vutek 3360 EC z opcją do druku dwustronnego 3,2 m szerokości; znaczące 

zwiększenie mocy produkcyjnych i nowe możliwości w zakresie druku dwustronnego. 
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2008    Zmiana miejsca prowadzenia działalności na Poznań ul. Rabczańska 1. Przedsiębiorstwo  

zatrudnia już około 40 osób i realizuje zlecenia pojawiające się na terenie całego kraju. Zakup 

pierwszej maszyny do druku w szerokości 5 m Vutek 5330 i dodatkowe zwiększenie mocy 

produkcyjnych.  Rozpoczęcie druku w technologi druku płaskiego UV na urządzeniu ZUND. 

2009  Uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i zakup kolejnego urządzenia Vutek 5330 oraz 

drukarki QS 3200 do wysokowydajnego druku płaskiego. Rozpoczęcie sprzedaży na rynki 

zagraniczne. 

2011    Zarejestrowanie w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej poprzednikiem prawnym 

Emitenta. Zakup wszystkich udziałów w tej spółce przez Krzysztofa Fryca i Wiesława 

Niedzielskiego, zmiana umowy spółki, w tym przede wszystkim zmiana firmy spółki na „Labo Print” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie podwyższenie kapitału zakładowego tej 

spółki o kwotę 3.300.000 zł, poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostały objęte przez 

dotychczasowych wspólników Wiesława Niedzielskiego i Krzysztofa Fryca i pokryte wkładem 

niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, 

prowadzonego w formie spółki cywilnej pod nazwą „Labo Print Krzysztof Fryc i Wiesław Niedzielski 

spółka cywilna”. 

 Uruchomienie produkcji w nowym segmencie na maszynach solwentowych wysokojakościowych 

(Mimaki JV33), testy drukarki Matan Barak IQ, która w kolejnym roku na stałe zagości w firmie.  

Firma zatrudnia już ponad 50 osób, a jej moce produkcyjne przekraczają 50 000 m2 miesięcznie. 

2012    Rozpoczęcie inwestycji w technologię druku na tkaninach - termosublimacja.  

2013     Zwiększenie powierzchni produkcyjnej oraz inwestycja w technologię obróbki CNC oraz w      

technologię tranfseru (do termosublimacji) w oparciu o kalander Monti Antonio; modernizacja i 

rozbudowa hali produkcyjnej, dzięki czemu drukarnia zyska 400m2 nowej powierzchni użytkowej. 

Spółka zatrudnia blisko 100 osób, a moce produkcyjne drukarni wynoszą około  

100 000 m2  miesięcznie.  

Przekształcenie Labo Print Sp. z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Wspólników Labo Print Sp. z o.o. z dnia 16 lipca 2013 r. Wpis Labo Print 

Spółka akcyjna do KRS w dniu 01 sierpnia 2013 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do 

kwoty 3.516.000 zł w drodze emisji 211.000 nowych akcji serii C na mocy uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 05 września 2013 r. Wpis 

podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta w KRS nastąpił w dniu 14 listopada 2013  r. 

 

4.6. Określenie rodzajów i warto ści kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.516.000 zł (trzy miliony 

pięćset szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 3.516.000 (trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja: 

a) 2.644.000 (dwa  miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 

serii A,o numerach od 000001 do 2.644.000, 

b) 661.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 

661.000, 

c) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 

211.000.  
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Poza kapitałem zakładowym Emitent tworzy także kapitał zapasowy, na który zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek 

handlowych Emitent zobowiązany jest przelewać co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie 

osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, a także nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 

wartości nominalnej. Statut Emitenta (§ 27) przewiduje także możliwość tworzenia kapitałów rezerwowych na 

pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub 

inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga 

walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można 

użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

Kapitały własne Emitenta wynikające ze zbadanego przez biegłego sprawozdania jednostkowego na dzień  

31 grudnia 2012 r.  zamieszczonego w pkt 5 Dokumentu Informacyjnego wynosiły 3.088.000 zł i składały się na nie: 

- kapitał zakładowy w kwocie 3.305.000 zł  

- kapitał rezerwowy w kwocie 143.400 zł  

- strata z lat ubiegłych w kwocie (–)  1.033.300 zł 

- zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w kwocie 672.900 zł  

W sprawozdaniu finansowym za 2012 r. zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Spółka wykazała kapitał 

własny w wysokości 3.084,4 tys. zł, tj. w wysokości niższej niż wartość kapitału zakładowego, która wyniosła 

3.305,00 tys. zł. Zmniejszenie kapitału własnego było wynikiem korekty zawyżonej wartości firmy z roku podatkowego 

2011, ujętej w wyniku z lat ubiegłych w wysokości – 1.033, 34 tys. zł. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r.  kapitały własne Emitenta wynosiły: 3 446 697,35 zł i obejmowały: 

- kapitał zakładowy w kwocie 3.305.000 zł  

- kapitał rezerwowy w kwocie 816 301,52 zł  

- strata z lat ubiegłych w kwocie (–)  1.033.339,18 zł 

- zysk netto b.r. w kwocie 358 735,01 zł  

Na dzień 30 września 2013 r. kapitały własne Emitenta wynoszą: 3 696 818,31 zł i obejmują:. 

- kapitał zakładowy w kwocie 3.305.000 zł  

- kapitał rezerwowy w kwocie 816 301,52 zł  

- strata z lat ubiegłych w kwocie (–)  1.033.339,18 zł 

- zysk netto w kwocie 608 855,97 zł  

 

4.7. Informacje o nieopłaconej cz ęści kapitału zakładowego 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w Spółce nie występuje nieopłacony kapitał 

zakładowy.  

 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
przez obligatariuszy uprawnie ń z obligacji zamiennych lub z obligacji daj ących 
pierwsze ństwo do obj ęcia w przyszło ści nowych emisji akcji lub w wyniku 
realizacji uprawnie ń przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze 
wskazaniem warto ści przewidywanego warunkowego podwy ższenia kapitału 
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zakładowego oraz terminu wyga śnięcia praw podmiotów uprawnionych do 
nabycia tych akcji 

 

Emitent nie dokonywał warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa, jak również nie emitował 

warrantów subskrypcyjnych. 

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i warto ści kapitału zakładowego, o które – na podstawie 
statutu przewiduj ącego upowa żnienie zarz ądu do podwy ższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - mo że być podwy ższony kapitał 
zakładowy, jak równie ż liczby akcji i warto ści kapitału zakładowego, o które mo że 
być jeszcze podwy ższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego. 

 

4.10. Rynki instrumentów finansowych, na których s ą lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w zwi ązku z nimi kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu na żadnym rynku 

zorganizowanym.  

W związku z instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

 

4.11. Podstawowe informacje na temat powi ązań kapitałowych Emitenta maj ących 
istotny wpływ na jego działalno ść, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do ka żdej z nich co najmniej nazwy (firmy), 
formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalno ści i udziału Emitenta w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów a tak że wskazanie powi ązań osobowych, 
majątkowych i organizacyjnych Emitenta 

Emitent nie posiada akcji, ani udziałów innych spółek lub spółdzielni. Emitent nie należy ani nie tworzy grupy 

kapitałowej.  

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz 

pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  

Pan Krzysztof Fryc  jest Prezesem Zarządu i znaczącym akcjonariuszem Emitenta - posiada 47% udziału w kapitale 

zakładowym i 48,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

Pan Wiesław Niedzielski  jest Wiceprezesem Zarządu i akcjonariuszem Emitenta – posiada 47% udziału w kapitale 

zakładowym i 48,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

Pan Jan Ło żyński  jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta i posiada 0,1% udziału w kapitale zakładowym i 

0,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe i 

organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz znaczącymi 

akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład organów Autoryzowanego 

Doradcy. 
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4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produkta ch, towarach lub usługach, 
wraz z ich okre śleniem warto ściowym i ilo ściowym oraz udziałem poszczególnych 
grup produktów, towarów i usług, albo, je żeli jest to istotne, poszczególnych 
produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzeda ży ogółem dla Emitenta, w 
podziale na segmenty działalno ści 

 

4.12.1. Wstęp 

 

Labo Print Spółka Akcyjna to nowoczesna, poznańska drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w druku 

wielkoformatowym. Ponad siedmioletnie doświadczenie w branży, grono wysokiej klasy specjalistów oraz rozwijany 

systematycznie nowoczesny park maszynowy pozwalają Spółce świadczyć usługi na najwyższym, europejskim 

poziomie. Ze swoją ofertą Labo Print dociera codziennie nie tylko do klientów zlokalizowanych na terenie całej Polski, 

ale również na kilkunastu rynkach w całej Europie.  

Działalność Emitenta jest prowadzona w wynajmowanych obiektach o łącznej powierzchni ponad 1.500 m2 

powierzchni produkcyjnej, oraz 300m2 powierzchni biurowej. W grudniu 2013 roku została zakończona rozbudowa 

wynajmowanej hali produkcyjnej o kolejne ok. 400 m2 a część wykorzystywanych hal poddana została znaczącej 

modernizacji. Dzięki pozyskaniu nowej powierzchni oraz modernizacji istniejącej, dalszemu usprawnieniu uległy ciągi 

technologiczne i skrócony został czas produkcji.  

Posiadane powierzchnie produkcyjne, w połączeniu z trójzmianowym systemem pracy, pozwalają zapewnić 

kompleksowość usług i przygotować w formie wydruku wielkoformatowego w dowolnym formacie na niemal 

wszystkie rodzaje i wielkości nośników oczekiwane przez klientów, począwszy od papierowego plakatu, przez 

winylowe siatki, banery, folie okienne i samochodowe, na zadruku pleksi, PCV i innych materiałów płaskich 

skończywszy. Dopełnieniem oferty, ale jednocześnie bardzo pożądaną przez klientów wartością dodaną, są 

oferowane przez Spółkę usługi, takie jak montaż reklam wielkoformatowych, oklejanie witryn i pojazdów oraz prace 

konstrukcyjne i alpinistyczne.  

Przedmiotem działalności gospodarczej Emitenta, zgodnie z jego Statutem i Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 

1) Pozostałe drukowanie – PKD 18, 12, Z 

2) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73, 12, D . 

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  – PKD 18, 13, Z,  

4) Transport drogowy towarów – PKD 49, 41, Z 

5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów– PKD 52, 10, B, 

6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46, 19, Z 

7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70, 22, Z 

8) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74, 10, Z 

 

4.12.2. Podstawowe informacje o produktach  i usługa ch Emitenta 

♦ Rodzaje druku  

Labo Print specjalizuje się w druku opartym o technologię inkjet, tj. szeroko rozumiany druk atramentowy. Spółka 

dysponuje przemysłowymi urządzeniami wykorzystującymi szereg technologii w tym zakresie, systematycznie 

unowocześniając i rozbudowując posiadany park maszynowy. Pozwala to na oferowanie klientom szerokiego 

zakresu druku w różnych technologiach.  

♦ Druk solwentowy  

Druk solwentowy to technologia druku z wykorzystaniem plotera atramentowego (drukarki atramentowej), w którym 

zastosowano tusze pigmentowe na bazie rozpuszczalników organicznych w miejsce tradycyjnych tuszy 
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pigmentowych na bazie wodnej. W efekcie druk solwentowy można wykonywać na dowolnych podłożach z 

zawartością PCV (polichlorek winylu), tj. podłożach niedających się zadrukowywać przy użyciu tuszy wodnych.  

Druk solwentowy jest znacząco bardziej odporny na czynniki zewnętrzne od druku bazującego na tuszach wodnych. 

Atramenty (tusze) solwentowe są odporne na wiele czynników łącznie z promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i w 

większości przypadków nie wymagają dodatkowego zabezpieczania - laminowania.  

Druk solwentowy jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji takich nośników jak: frontlight (banery), mesh 

(siatka), backlight (powierzchnie podświetlane od tyłu), blockout (baner o podwyższonej trwałości mechanicznej) i 

różnego rodzaju folie oraz papiery. 

♦ Druk UV  

Druk w technologii UV (ultrafiolet) to druk tuszami utwardzanymi promieniami UV. Cechuje go wysoka trwałość 

koloru, ale słabsza trwałość mechaniczna w porównaniu do druku solwentowego. Tusz jest nanoszony 

powierzchniowo, dzięki czemu można stosować go do druku, zarówno przy mediach rolowych, jak i mediach płaskich 

sztywnych. W porównaniu do druku solwentowego zasadniczo rozszerza się gama nośników, na których można 

dokonać wydruków. Dużą zaletą tego typu druku jest również możliwość zadrukowywania powierzchni na kolor biały.  

Druk UV jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji takich nośników jak: frontlight (banery), mesh (siatka), 

backlight (powierzchnie podświetlane od tyłu), blockout (baner o podwyższonej trwałości mechanicznej) i różnego 

rodzaju folie oraz do druku na twardych mediach typu PCV spienione, PCV twarde, PP (polipropylen), Kappa 

(sztywna pianka), płyty kompozytowe, pleksi, szkło, drewno itp.  

♦ Druk termosublimacyjny  

Druk na materiałach tekstylnych (termosublimacyjny) stosowany jest do barwienia materiałów z zawartością poliestru. 

Atrament nanoszony może być zarówno bezpośrednio na materiał ostateczny, jak i na materiał transferowy. 

Następnie w procesie termosublimacji dokonuje się przejście pigmentu ze stanu stałego w stan gazowy i utrwalenie 

na materiale.  

Sposób nakładania barwnika powoduje, że praktycznie nie widać rastrowej struktury wydruku, tj. widocznych w 

innych technologiach wyraźnych plamek łączących się z pewnej odległości w jeden obraz.  

Druk termosublimacyjny, podobnie jak solwentowy, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na czynniki 

zewnętrzne, w szczególności na promienie UV oraz wodę.  

Druk termosublimacyjny wykorzystywany jest przede wszystkim do druku na tkaninach poliestrowych (flagi, banery 

tekstylne). Ogromną zaletą jest niski ciężar właściwy nośników druku w tej technologii – jest on kilkukrotnie niższy od 

ciężaru materiałów używanych do druku solwentowego. Materiały poliestrowe mogą być ponadto składane do 

transportu bez ryzyka powstania zagnieceń na wydrukach. Zarówno ciężar właściwy materiałów, jak i możliwe 

sposoby ich pakowania są dużym ułatwieniem w logistyce, co przekłada się na możliwość pozyskiwania klientów 

również w odległych lokalizacjach, wymagających relatywnie długiego okresu przesyłki.  

♦ Ekologiczny druk lateksowy  

Druk lateksowy to nowa technologia umożliwiająca drukowanie przy zastosowaniu lateksu, zarówno na tanich, jak i 

wyspecjalizowanych materiałach. Druk lateksowy polega na nanoszeniu na nośnik cienkiej warstwy lateksu w 

środowisku wodnym, co czyni proces bardziej przyjaznym dla środowiska w stosunku do technologii opartych o 

rozpuszczalniki organiczne. Podobnie jak wcześniej omówione technologie, druk lateksowy charakteryzuje się 

wysoką odpornością na warunki zewnętrzne, szczególnie promienie UV.  

Wykorzystywany jest głównie przy tworzeniu produktów stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych oraz do 

wystroju wnętrz. Druk pozbawiony zapachu charakterystycznego dla produkcji bez bazy wodnej ma szerokie 

zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej oraz u klientów zwracających dużą uwagę na ekologiczny aspekt 

zamawianych wydruków; jest szeroko stosowany np. do oznaczeń na budynkach, w transporcie miejskim i miejscach 

użyteczności publicznej.  
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♦ Wykończenie finalne  

Niezależnie od zastosowanej technologii druku, po zakończeniu procesu drukowania nośnik wraz z naniesionym na 

niego obrazem podlega obróbce ostatecznej. Do czynności zaliczanych do obróbki ostatecznej zaliczają się w 

szczególności:  

• cięcie (przycinanie),  

• klejenie,  

• zgrzewanie,  

• wgrzewanie,  

• laminowanie,  

• szycie,  

• oczkowanie (osadzanie w materiale stalowych oczek wykorzystywanych w montażu z użyciem linek lub 

innych zaczepów),  

• obróbka CNC (cięcie, frezowanie, bigowanie).  

W przypadku wielu zamówień, szczególnie obejmujących produkcję materiałów w różnych technologiach, obróbka 

finalna jest często rozszerzana o inne czynności wynikające ze specyficznych oczekiwań klienta. W szczególności 

należy do niej łączenie różnych materiałów. Oferowana przez Emitenta liczba typów wykończeń jest wielokrotnie 

czynnikiem kluczowym pozwalającym na nawiązanie współpracy z klientem.  

♦ Transport  

Ponieważ Emitent nie dokonuje bezpośredniego refakturowania ponoszonych przez siebie kosztów przesyłki 

wyrobów gotowych do klientów końcowych, w tej pozycji wykazywane są przychody uzyskane z tytułu realizacji za 

pośrednictwem Spółki usług przesyłki lub przewozu produktów gotowych do miejsce przeznaczenia wskazanego 

przez klienta.  

 

4.12.3. Struktura produktowa przychodów ze sprzeda ży Emitenta w roku 2012 i pierwszych trzech 
kwartałach roku 2013  

  
Strukturę przychodów ze sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych w rozbiciu na kwartały obrazuje poniższa 

tabela. Analizując dynamiki poszczególnych pozycji należy wziąć pod uwagę wymienność druku roll to roll z drukiem 

płaskim UV, do których są wykorzystywane te same maszyny.  

 

Rodzaje usług / produktów I kw.2012 II kw.2012 III kw.2012 IV kw.2012 

Druk roll to roll   2 361 69,8% 3 055 65,9% 2 900 68,2% 2 587 61,4% 

Druk płaski UV   216 6,4% 665 14,3% 381 9,0% 712 16,9% 

Druk materiałów tekstylnych   17 0,5% 53 1,1% 30 0,7% 39 0,9% 

Pozostałe produkty i usługi  485 14,3% 433 9,3% 533 12,5% 421 10,0% 

Transport 305 9,0% 432 9,3% 407 9,6% 455 10,8% 

RAZEM 3 384 100,0% 4 638 100,0% 4 251 100,0% 4 214 100,0% 

Źródło: Emitent 

 

dane w tys. zł I kw.2013 II kw.2013 III kw.2013 

Druk roll to roll   3 032 66,9% 4 040 67,9% 3 986 64,2% 

Druk płaski UV   348 7,7% 551 9,3% 803 12,9% 

Druk materiałów tekstylnych   92 2,0% 187 3,1% 334 5,4% 

Pozostałe produkty i usługi  602 13,3% 753 12,7% 401 6,5% 

Transport 458 10,1% 417 7,0% 689 11,1% 

RAZEM 4 532 100,0% 5 948 100,0% 6 213 100,0% 

 

Źródło: Emitent 
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♦ Przychody ze sprzeda ży z usług druku „roll to roll” 

 
Źródło: Emitent 

 

Dynamiczny wzrost sprzedaży usług opartych na technologii druku roll to roll, który wyniósł 28% w pierwszym 

kwartale w ujęciu rok do roku, 32% w drugim kwartale oraz 37% w trzecim kwartale w ujęciu rok do roku, był przede 

wszystkim wynikiem wzrostu liczby klientów obsługiwanych przez Emitenta. Dodatkowymi, choć mniej istotnymi 

czynnikami, były wzrost wartości zamówienia jednostkowego oraz częstotliwości zamówień składanych przez 

poszczególnych klientów.  

♦ Przychody ze sprzeda ży z usług druku UV na materiałach twardych/płaskich.  

 
Źródło: Emitent 

 

Wzrost sprzedaży usług bazujących na technologii druku UV w pierwszym kwartale 2013 roku w stosunku do 

pierwszego kwartału 2012 roku wyniósł ponad 61%. Był on wywołany przede wszystkim wzrostem ilości zleceń 

przyjmowanych na tego typu wydruki.  

Odnotowany spadek sprzedaży w tej kategorii w drugim kwartale 2013 roku w stosunku do drugiego kwartału 2012 

roku (16%) został spowodowany faktem, że wydruki w tej technologii wykonywane są na urządzeniu hybrydowym, na 

którym wykonywane są zlecenia zarówno druku płaskiego UV, jak i druku „roll to roll”. Przyjęcie dużej liczby zleceń 

na wydruki typu „roll to roll” eliminuje możliwość realizacji w tym samym okresie zleceń w technologii druku płaskiego 
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UV. Należy przy tym zauważyć, że spadek w drugim kwartale 2013 roku w stosunku do drugiego kwartału 2012 roku 

w ujęciu nominalnym pozycji druk płaski UV to spadek rzędu 110 tys. zł, a wzrost w analogicznym okresie pozycji 

druk „roll to roll” to wzrost o prawie 1 mln zł. 

W trzecim kwartale 2013 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2012 roku nastąpił ponad dwukrotny wzrost 

sprzedaży w segmencie druku płaskiego UV. Podobnie, jak w pierwszym kwartale 2013 roku, był on wywołany 

przede wszystkim wzrostem liczby zleceń, zarówno od nowych, jak i dotychczasowych klientów.  

♦ Przychody ze sprzeda ży z technologii termosublimacji. 

 
Źródło: Emitent 

 

Kilkusetprocentowy wzrost sprzedaży usług przygotowanych w oparciu o technologię druku termosublimacyjnego 

(druk na materiałach tekstylnych) w poszczególnych kwartałach 2013 roku w stosunku do okresów porównywalnych 

2012 roku był możliwy dzięki zakończeniu pod koniec pierwszego kwartału 2013 roku etapów wdrażania i testowania 

tej technologii. Oferowana przez Emitenta jakość produktów, razem z zakrojoną na znaczną skalę akcją promującą 

nową technologię wśród klientów Spółki, przyczyniła się do bardzo szybkiego wzrostu liczby oraz wartości zleceń, 

zarówno od nowych, jak i od dotychczasowych klientów.  

♦ Pozostałe produkty i usługi 

 

Źródło: Emitent 



Dokument Informacyjny LABO PRINT S.A. 

strona45 

 

 

W tej pozycji ujmowane są prace wykończeniowe oraz produkty specjalne. Poziom realizacji przychodów z 

pozostałych produktów i usług znacząco fluktuuje. Jest związany bezpośrednio z liczbą prac dodatkowych 

(wykończeniowych) zlecanych przez klientów. Niewielki spadek wartościowy w trzecim kwartale 2013 w stosunku do 

trzeciego kwartału 2012 był m.in. powiązany ze wzrostem sprzedaży usług druku roll to roll, jak również zmianami w 

zakresie rozliczania kosztów transportu wyrobów gotowych do klientów (patrz punkt poniżej).  

♦ Usługi transportowe  

 

Źródło: Emitent 

 

Udział przychodów z transportu oscyluje wokół 10% przychodów ze sprzedaży. Do końca drugiego kwartału 2013 

roku w przypadku niektórych klientów nie były wyszczególniane na fakturach koszty przesyłki lub transportu.  

W związku z ujednoliceniem zasad, od trzeciego kwartału 2013 roku usługi transportowe są wyszczególniane na 

wszystkich fakturach, co przełożyło się na wzrost wartości tej pozycji w stosunku do trzeciego kwartału 2012 roku.  

 

4.12.4. Koszty działalno ści 

 

Wśród kosztów działalności Emitenta można wyodrębnić cztery podstawowe grupy, które – w hierarchii istotności – 

wskazano poniżej:  

• zużycie materiałów i energii,  

• usługi obce, w tym koszt najmu powierzchni produkcyjnej i biurowej oraz najmowanych maszyn,  

• wynagrodzenia i związane z nimi świadczenia, w tym ubezpieczenia społeczne,  

• amortyzacja.  

 

Wartości poszczególnych pozycji kosztowych oraz ich udział procentowy za rok 2012, 1 półrocze roku 2013 oraz za 

okres 1-3 kwartał 2013 r. prezentuje poniższa tabela.  
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dane w tys. zł 2012 1 półrocze 2013 1-3Q.2013 

Amortyzacja 1 008,0 6,6% 604,1 6,1% 906,3 5,8% 

Zużycie materiałów i energii 6 745,6 43,9% 4 568,9 46,0% 7 423,6 47,2% 

Usługi obce 4 609,8 30,0% 2 812,0 28,3% 4 352,5 27,7% 

Podatki i opłaty 10,6 0,1% 11,0 0,1% 18,5 0,1% 

Wynagrodzenia 2 054,3 13,4% 1 339,3 13,5% 2 079,9 13,2% 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 437,4 2,8% 255,8 2,6% 397,0 2,5% 

Pozostałe koszty rodzajowe 497,0 3,2% 350,0 3,5% 551,2 3,5% 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Koszty działalno ści operaycjnej ł ącznie 15 362,7  100,0% 9 941,1 100,0% 15 729,0 100,0% 

Źródło: Emitent 

 

Koszty materiałów i energii oraz koszty usług obcych są kosztami zmiennymi, prawie w całości zależnymi od liczby 

realizowanych zleceń. Istotnym jest, że ze względu na dużą częstotliwość składanych zleceń zakupu materiałów, a 

tym samym niskie stany magazynowe, Emitent ogranicza do minimum ryzyko zmian cen materiałów, mogące się 

przełożyć na ewentualne pogorszenie się rentowności poszczególnych zleceń.  

Również koszty wynagrodzeń są dopasowywane do skali działalności Spółki. Emitent dostosowuje na bieżąco stan 

zatrudnienia do liczby zleceń oraz związanego z nimi zapotrzebowania na pracę, w szczególności w obszarach 

sprzedaży oraz produkcji. Dla zobrazowania, średnioroczne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 67 osób, kiedy na 

dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wyniosło ono blisko 100 osób.  

W pozycji amortyzacja niespełna 370 tys. zł w skali roku stanowi koszt amortyzacji znaku towarowego Emitenta. 

Amortyzacja znaku towarowego planowana jest do października 2016 roku.  

 

4.12.5. Wynik finansowy 

 

Pochodną systematycznego wzrostu przychodów jest dodatnia dynamika wyniku na sprzedaży brutto, która po 

pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła ponad 16% w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku. Po trzech 

kwartałach 2013 roku było to już ponad 20%.  

dane w tys. zł  1 półr. 2012 1 półr. 2013 dynamika  1-3Q.2012 1-3Q.2013 dynamika 

Wynik na sprzedaży brutto   464,7 539,8 116,2%  802,3 965,8 120,4% 

Wynik na działalności operacyjnej  523,3 466,4 89,1%  903,9 851,1 94,2% 

Wynik na działalności gospodarczej  471,7 445,6 94,5%  783,5 785,0 100,2% 

Wynik brutto  471,7 445,6 94,5%  783,5 785,0 100,2% 

Wynik netto  358,1 358,7 100,2%  605,8 608,9 100,5% 

Źródło: Emitent 

 

Ujemna dynamika wyniku na działalności operacyjnej w obu okresach była rezultatem sprzedaży przez Emitenta 

w styczniu 2013 roku maszyny drukarskiej Vutec 5330 EC. Maszyna ta, po czterech latach użytkowania, została 

zastąpiona nowym urządzeniem UV Star o wyższej wydajności.  

Sprzedana maszyna została zakupiona w 2009 roku za cenę 1.172 tys.zł netto, z czego 47,22%, tj. 554 tys. zł zostało 

sfinansowane dotacją. Cena zbycia maszyny wyniosła 147 tys. zł netto, przy jej wartości w księgach na poziomie 

 612 tys. zł, co oznaczało stratę bilansową w kwocie 465 tys. zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że jednocześnie ze 

zbyciem maszyny Emitent zmniejszył wartość amortyzacji o kwotę ca. 41 tys.zł. kwartalnie, jak również zaksięgował 

jednorazowo wpływ z dotacji w kwocie  289 tys. zł.  

Pomimo wyniku na działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2013 roku niższego niż po trzech kwartałach roku 

2012, Spółka osiągnęła po trzech kwartałach 2013 roku wynik na działalności gospodarczej na poziomie wyniku po 

trzech kwartałach 2012 roku. Było to możliwe dzięki dodatnim różnicom kursowym.  
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4.12.6. Istotne nowe produkty i usługi Emitenta w ro ku 2012 i 2013  

 

Emitent przykłada dużą wagę do inwestowania, zarówno w rozwój już posiadanych technologii, jak i wprowadzanie 

nowych produktów i usług. W tym zakresie Spółka systematycznie ponosi nakłady w celu zakupu nowych 

technologicznie zaawansowanych urządzeń, które gwarantują utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów i 

usług oraz przyczyniają się do budowania wizerunku firmy. Inwestycje realizowane są nie tylko w zakresie produkcji, 

ale również w zakresie wzrostu potencjału Spółki do obsługi klienta, w szczególności dzięki systematycznej 

rozbudowie działu sprzedaży.  

W roku 2012 Emitent wdrożył do swojej oferty ekologiczny druk lateksowy oraz w istotny sposób udoskonalił 

wszystkie wykorzystywane wcześniej technologie druku.  

W roku 2013 Emitent wdrożył do swojej oferty druk termosublimacyjny. Pozwoliło mu to nie tylko umocnić relacje 

biznesowe z dotychczasowymi odbiorcami, ale również rozpocząć pozyskiwanie nowych podmiotów, poszukujących 

elementów reklamowych wykonanych w tej technice.  

Kolejnym istotnym działaniem zrealizowanym przez Emitenta w 2013 roku jest stworzenie działu badawczo-

rozwojowego powiązanego organizacyjnie z działem marketingu. Dzięki jego funkcjonowaniu Spółka może 

zaoferować klientom większy wachlarz usług dodatkowych, jak również prowadzić badania nad nowymi produktami i 

usługami, na które zapotrzebowanie jest zgłaszane przez klientów.  

 

4.13. Rynek, na jakim działa Emitent 
 

4.13.1. Główne rynki, na których Emitent prowadzi d ziałalno ść. 

Emitent dostarcza usługi do podmiotów z prawie wszystkich branż gospodarki. Z uwagi na specyfikę aktywności 

reklamowej branż, największe przychody są generowane z reklam dla branż: finansowej, handlowej, motoryzacyjnej i 

budowlanej. Dla działalności Emitenta nie ma w praktyce znaczenia sezonowość aktywności reklamowej 

poszczególnych branż. Zmiana profilu obsługiwanych zleceń z jednej branży na inną nie powoduje jakichkolwiek 

komplikacji w zakresie produkcji i dystrybucji, a tym samym nie jest istotna dla działalności operacyjnej Emitenta. 

4.13.2. Charakterystyka dostawców i odbiorców Emite nta. 

4.13.2.1. Dostawcy 

Wśród dostawców Emitenta dominują podmioty handlowe specjalizujące się w zaopatrywaniu w materiały drukarskie, 

tj. media (nośniki) druku, tusze drukarskie i inne komponenty służące do obróbki końcowej wydruków. Grono 

dostawców to czołowe podmioty z rynku europejskiego oraz wszyscy najwięksi dostawcy tego typu mediów w Polsce. 

Cześć mediów odbieranych od polskich dostawców to materiały produkowane na rynkach Dalekiego Wschodu.  

Istotną grupę dostawców stanowią również firmy kurierskie, świadczące usługi transportowe gotowych produktów do 

klientów finalnych. Emitent korzysta z usług większości dużych dostawców usług kurierskich działających w Polsce 

oraz kilku firm specjalistycznych zajmujących się przesyłkami ekspresowymi. Wiodącym dostawcą tego typu usług 

dla Emitenta jest UPS z około 50 % udziałem. W ocenie Emitenta koncentracja dostaw usług kurierskich na tym 

poziomie nie niesie za sobą ryzyka, gdyż ewentualna zmiana dostawcy na alternatywnego może być wykonana w 

ciągu kilku dni. 

4.13.2.2. Odbiorcy 

Specyfika działalności powoduje, że Emitent sprzedaje swoje produkty i usługi do kilkuset odbiorców. Emitent nie 

identyfikuje głównych odbiorców oraz nie wykazuje ryzyka uzależnienia od pojedynczych odbiorców.  

Odbiorcami Emitenta są zarówno agencje reklamowe oraz domy mediowe, realizujące zlecenia powierzone im przez 

odbiorców finalnych, jak i bezpośredni odbiorcy finalni. Sprzedaż Emitenta realizowana jest w blisko 98% na rynku 
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Unii Europejskiej, w tym Polski. Pozostała sprzedaż jest kierowana do kilku odbiorców w krajach europejskich 

nienależących do Unii Europejskiej.  

4.13.2.3. Sezonowo ść sprzeda ży Emitenta 

W przychodach ze sprzedaży Emitenta występuje sezonowość. Istnieją dwa okresy w ciągu roku, w których 

występuje zmniejszenie liczby składanych zamówień przez klientów adekwatne do charakterystyki całego rynku 

reklamowego w Europie. Pierwszy okres zaczyna się bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia i trwa do 

końca lutego lub połowy marca kolejnego roku, kiedy to zleceniodawcy Emitenta zatwierdzają swoje budżety 

promocyjno-marketingowe. Drugi okres mniejszej aktywności zamawiających ma miejsce w trakcie miesięcy letnich i 

trwa od końca czerwca do połowy sierpnia. Przekłada się to na nieznacznie niższy poziom przychodów w pierwszym 

i trzecim kwartale roku kalendarzowego, niż w kwartałach drugim i czwartym danego roku. Należy jednocześnie 

zwrócić uwagę, iż przychody Emitenta w poszczególnych kwartałach wykazują istotny wzrost w relacji rok do roku. W 

pierwszym kwartale było to blisko 34%, w drugim ponad 28%, w trzecim ponad 46%.  

 

 

Źródło: Emitent 

 

4.13.2.4. Kanały dystrybucji 

Większość obecnych i potencjalnych konkurentów Emitenta stara się jak największą liczbę zleceń przyjmować 

poprzez zlecenia internetowe, tj. w oparciu o systemy elektroniczne. Zarówno konkurenci w Polsce, jak i za granicą, 

skupiają się na automatyzacji procesów i ograniczaniu zakresu produkcji do zdefiniowanej grupy produktów. 

 Emitent pozyskuje nowych klientów i obsługuje dotychczasowych w przeważającej mierze poprzez bezpośredni 

kontakt dedykowanych doradców. Są oni pracownikami Spółki, zatrudnionymi w dziale sprzedaży. Ze względu na 

specyfikę zamówień obsługa najczęściej polega na indywidualnym uzgadnianiu z klientem szczegółów zamówienia 

oraz ceny. Przyjmowanie zleceń w taki sposób umożliwia realizowanie skomplikowanych produkcji, których nie 

można zlecać poprzez systemy automatycznego przyjmowania zleceń. 

W celu pozyskania nowych klientów oraz podtrzymywania wiarygodności u aktualnych partnerów handlowych, 

Emitent aktywnie uczestniczy w imprezach targowych i wystawienniczych branży poligraficznej. Pomimo, że działania 

te nie mają bezpośredniego przełożenia na bieżące wyniki sprzedażowe, w ocenie Emitenta przyczyniają się istotnie 

do ugruntowania pozycji konkurencyjnej oraz wizerunku. 
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4.14. Strategia rozwoju Emitenta 

Emitent prowadzi działalność w bardzo szybko rozwijającej się, wysoce konkurencyjnej branży poligraficznej. Zajmuje 

się wytwarzaniem różnego rodzaju drukowanych wielkoformatowych materiałów reklamowych, których gama – dzięki 

postępującemu rozwojowi technologii w zakresie nośników i technik druku – szybko się zwiększa.  

Zachodzące na rynku zmiany technologiczne w pewnym stopniu utrudniają Emitentowi planowanie strategii rozwoju 

oraz wymuszają szybkie wprowadzanie pojawiających się nowych produktów i usług, które spełniają oczekiwania 

rynku. Emitent na bieżąco analizuje czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na jego działalność i zdolność do 

realizacji planów strategicznych oraz podejmuje działania dostosowujące strategię działalności do wymagań rynku.  

Kluczowymi elementami strategii, które Emitent stara się konsekwentnie realizować są:  

• systematyczne inwestowanie w park maszynowy, mające na celu oferowanie najwyższej europejskiej 

jakości usług w oparciu o najnowsze dostępne urządzenia poligraficzne,  

• inwestowanie w nowe technologie z obszaru druku wielkoformatowego, dające możliwość rozwijania gamy 

oferowanych usług, w szczególności rodzajów oraz nośników druku,  

• budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zapewnienie bezpośredniego kontaktu pracowników Spółki 

z klientami (rozwój działu sprzedaży),  

• budowanie rozwiązań dających możliwość optymalizacji czasu dostawy gotowego produktu do odbiorcy 

finalnego,  

• dywersyfikacja geograficzna sprzedaży.  

 

4.15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranic znych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres obj ęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 
Dokumencie Informacyjnym 

Pomimo, że część sprzedaży Emitenta jest realizowana na rynkach zagranicznych, Emitent nie prowadził ani nie 

prowadzi jakichkolwiek inwestycji poza granicami Polski. Emitent nie wyklucza, że w przyszłości będzie dokonywał 

tego typu inwestycji, zarówno poprzez bezpośredni rozwój, jak i poprzez dokonanie akwizycji na rynkach 

zagranicznych.  

Dążąc do systematycznego rozwijania swojej oferty, jak również pracując nad jakością oferowanych usług, Spółka 

systematycznie ponosiła nakłady inwestycyjne, głównie w zakresie maszyn i urządzeń. Dla zobrazowania skali, 

poniżej przedstawiono kluczowe maszyny i urządzenia nabywane przez Emitenta na przestrzeni ostatnich lat. 

Wartości podano według cen nabycia w danym roku. 

 

2006  DGI Space Jet, maszyna do druku rolowego solventowego; wartość około 0,2 mln zł,  

2007  Vutek 3360 EC, maszyna do druku rolowego solventowego; wartość około 1,0 mln zł, 

2008  ZUND UV maszyna do druku płaskiego UV; Vutek 5330 EC, maszyna do druku rolowego 

solventowego; wartość około 1,2 mln zł, 

2009  QS 3250 maszyna hybrydowa do druku rollowego i płaskiego w technologii UV, Vutek 5330 EC, 

maszyna do druku rollowego solventowego; wartość około 2,4 mln zł, 

2011  Matan Barak IQ, maszyna do druku rollowego UV z opcją druku płaskiego, Mimaki JV-33 maszyna do 

druku solventowego w wysokich rozdzielczościach; wartość około 1,0 mln zł, 

2012  Mimaki DS 1800, urządzenia do druku sublimacyjnego, Mimaki JV-33 i Mimaki  JV 400 urządzenia do 

druku solventowego i lateksowego oraz urządzenia do szwalni i obróbki końcowej; wartość około 0,5 

mln zł, 
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2013  Calander Monti Antonio, maszyna do sublimacji (utrwalania), ploter frezująco-tnący Kongsberg 

urządzenie do obróbki CNC,  wyposażenie szwalni i działu obróbki końcowej, nowe urządzenie do 

druku roll to roll w technologii UV – UV Star; wartość około 1,6 mln zł,  

 wyposażenie rozbudowanej najmowanej hali produkcyjnej i związana z tym reorganizacja procesu 

produkcji.  

 

Szczegóły dotyczące głównych nakładów inwestycyjnych w roku 2012 oraz w roku 2013 przedstawia poniższa 

tabela.  

TABELA: Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2012 i w roku 2013  

 

Inwestycje w 2012 roku 

Grupa inwestycji 

Wartość (PLN) 

dane w tys. zł 

maszyny i urządzenia 1 389  

środki transportu 341  

urządzenia IT (komputery, serwery) 157  

wartości niematerialne i prawne 7  

Razem 1 894  

Źródło: Emitent 

 

Z powyższych inwestycji około 70% zostało sfinansowanych kredytem, 25% leasingiem a 5% gotówką ze środków 
własnych.  

 

Inwestycje w 2013 roku  

Grupa inwestycji 

Wartość (PLN)  

dane w tys. zł 

maszyny i urządzenia 1807 

środki transportu 57 

urządzenia IT (komputery, serwery) 49 

wartości niematerialne i prawne 0 

Razem 1913 

Źródło: Emitent 

 

Z powyższych inwestycji około 69% zostało sfinansowanych leasingiem, a 31% gotówką ze środków własnych.  

 

4.16. Ogólny opis planowanych działa ń i inwestycji Emitenta oraz planowany 
harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego ins trumentów do 
alternatywnego systemu obrotu – w przypadku Emitent a, który nie osi ąga 
regularnych przychodów z prowadzonej działalno ści operacyjnej. 

 

W roku 2014 Emitent planuje rozbudowę możliwości produkcyjnych. W tym celu w listopadzie 2013 roku nastąpiło 

przejęcie, na podstawie umowy najmu, dodatkowej powierzchni produkcyjnej (hala o powierzchni 400m2). W 2014 

roku Emitent poniesie koszty wyposażenia i przystosowania hali w wysokości około 80 tys. zł. Roczny czynsz najmu 

hali będzie wynosił około 72 tys. zł.    

Ponadto w roku 2014 Emitent planuje zakup nowych urządzeń w celu rozwoju oferty usług w procesie sublimacji.  
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Inwestycje będą finansowane częściowo ze środków własnych, w tym ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii C, 

jak i ze źródeł obcych, tj. leasingu i kredytu bankowego.  

4.17. Informacje o wszcz ętych wobec Emitenta post ępowaniach: upadło ściowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 

4.18. Informacje o wszcz ętych wobec Emitenta post ępowaniach: ugodowym, 
arbitra żowym lub egzekucyjnym, je żeli wynik tych post ępowań ma lub mo że mieć 
istotne znaczenie dla działalno ści Emitenta 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik ma 

lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

4.19. Informacje na temat wszystkich innych post ępowań przed organami rz ądowymi, 
post ępowań sądowych lub arbitra żowych wł ącznie z wszelkimi post ępowaniami w 
toku, za okres obejmuj ący co najmniej ostatnie 12 miesi ęcy, lub takimi, które 
mogą wyst ąpić według wiedzy Emitenta, a które to post ępowania mogły mie ć lub 
miały w niedawnej przeszło ści, lub mog ą mieć istotny wpływ na sytuacj ę 
finansow ą Emitenta 

W okresie ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne inne postępowanie przed organami 

rządowymi, czy też postępowanie sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby mieć, miały lub mogą mieć istotny wpływ 

na sytuację finansową Emitenta. Według wiedzy Emitenta nie ma także podstaw, aby spodziewać się wszczęcia 

takich postępowań w przyszłości. 

4.20. Zobowi ązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji  zobowi ązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które zwi ązane są w szczególno ści 
z kształtowaniem si ę jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Emitent nie posiada żadnych zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które wiążą się  

z kształtowaniem jego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4.21. Informacje o nietypowych okoliczno ściach lub zdarzeniach maj ących wpływ na 
wyniki z działalno ści gospodarczej, za okres obj ęty sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie nie wystąpiły żadne 

nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta.  

4.22. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacj i gospodarczej, maj ątkowej 
i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotn ych dla ich oceny, które 
powstały po sporz ądzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumenc ie 
Informacyjnym 

Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym w pkt. 5 wystąpiły opisane 

poniżej istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz ujawniły się następujące 

informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta: 

1) aktem notarialnym z dnia 16 lipca 2013 r. dokonano przekształcenia spółki LABO PRINT sp. z o.o.  

w spółkę akcyjną pod firmą LABO PRINT S.A., której wpis do KRS nastąpił dnia 01 sierpnia 2013 r.  

2) uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 05 września 2013 r. podwyższono 

kapitał zakładowy Spółki do kwoty 3.516.000 zł w drodze emisji 211.000 nowych Akcji Serii C. 

3) podpisanie umowy w sierpniu 2013 r. na dostawę urządzenia drukującego w technologii roll to roll UV firmy 

Fuji Film Serico, model UVI Star (wartość dostawy ca. 1,6 mln zł).  

4) podpisanie umowy w październiku 2013 r. dot. najmu powierzchni produkcyjnej - hali o powierzchni  

400 m², co wpływa na zwiększenie możliwości produkcyjnych Emitenta. 
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4.23. Dane o osobach zarz ądzających i osobach nadzoruj ących 

Zarząd 

Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych 

przez Radę Nadzorczą Spółki. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.  

Obecnie Zarząd Spółki jest dwuosobowy.  

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Krzysztof Fryc, a funkcję Wiceprezesa Zarządu – Wiesław Niedzielski. 

Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata  

i upłynie w dniu 1.08.2015 r. Mandaty obecnych członków Zarządu wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014.   

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Zarządu: 

Krzysztof Fryc  - Prezes Zarządu Emitenta  

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji w Opolu, gdzie uzyskał licencjat z zarządzania przedsiębiorstwem. 

Od początku swojej kariery zawodowej pan Krzysztof Fryc był związany z reklamą i mediami. Od 1997 r. związany 

był z Grupą Kapitałową AGORA S.A. w zakresie różnych projektów związanych z branżą reklamową. Pan Krzysztof 

Fryc był dyrektorem handlowym Radia O’le oraz handlowcem Gazety Wyborczej w Opolu. Pełnił także funkcję New 

Business Manager w Akcent Media sp. z o.o. Pan Krzysztof Fryc był ponadto uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu 

sprzedaży, kierowania zespołem, zarządzania, negocjacji, zarządzania projektów i produkcji. 

Pan Krzysztof Fryc prowadzi własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, pod nazwą Krzysztof Fryc MEDIA SERWIS, w ramach której świadczy usługi w zakresie obsługi 

systemów reklamowych na terenie całego kraju dla różnego rodzaju firm z branży outdoorowej. 

Pan Krzysztof Fryc nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Krzysztof Fryc był jednym z założycieli spółki Labo Print sp. z o.o., w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu i 

pozostawał jej wspólnikiem. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Prezesem Zarządu Emitenta. 

Pan Krzysztof Fryc w okresie od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2013 r. był wspólnikiem spółki „Labo Print Krzysztof 

Fryc, Wiesław Niedzielski spółka cywilna”.  Natomiast w okresie od lutego 2008 r. do grudnia 2010 r. pan Krzysztof 

Fryc był także wspólnikiem spółki CoverArt sp. z o.o., w której pełnił w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Krzysztof Fryc nie był ani nie jest 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Krzysztof Fryc nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, pan Krzysztof Fryc nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 



Dokument Informacyjny LABO PRINT S.A. 

strona53 

 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wiesław Niedzielski  - Wiceprezes Zarz ądu  

Absolwent Zarządzania i Marketingu, specjalizacja: psychologia zarządzania. 

Absolwent Akademii NLP oraz uczestnik wielu certyfikowanych szkoleń z dziedziny sprzedaży, kierowania zespołem, 

coachingu, zarządzania, negocjacji, wystąpień publicznych, komunikacji. Szkoleniowiec i trener, od 20 lat czynnie 

związany z reklamą i mediami. Doświadczenie zawodowe Pan Wiesław Niedzielski zdobywał na stanowiskach 

handlowych, kierowniczych i zarządczych w US West Polska, Akcent Media, NoProblem, AMS, Lukas Bank.  

Pan Wiesław Niedzielski prowadzi własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, pod nazwą Wiesław Niedzielski, w ramach której świadczy usługi w zakresie doradztwa w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

Pan Wiesław Niedzielski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Wiesław Niedzielski był jednym z założycieli spółki Labo Print sp. z o.o., w której pełnił funkcję Wiceprezesa 

Zarządu i pozostawał jej wspólnikiem. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Wiceprezesem  Zarządu Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Wiesław Niedzielski był członkiem organów 

zarządzających następujących spółek prawa handlowego: 

-  prezes Zarządu Cover Art sp. z o.o. – od 22.02.2008 r. do chwili obecnej, 

- członek Zarządu Swift Service sp. z o.o. – od 24.06.2009 r. do chwili obecnej. 

Pan Wiesław Niedzielski jest także wspólnikiem spółki Cover Art sp. z o.o. (100% udziałów) oraz spółki Swift Service 

sp. z o.o. (25% udziałów). 

Pan Wiesław Niedzielski był ponadto w okresie od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2013 r. wspólnikiem Labo Print 

Krzysztof Fryc, Wiesław Niedzielski spółka cywilna. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Wiesław Niedzielski nie był ani nie jest 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Wiesław Niedzielski nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, pan Wiesław Niedzielski nie pełnił funkcji 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki 

upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 

do działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Rada Nadzorcza 

Zgodnie z brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu), a w przypadku, gdy Spółka 

będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie.  

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja członków Rady Nadzorczej 

upłynie w dniu 1.08.2016 r. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.  

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1. Jan Marek Łożyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Adam Michańków  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Michał Jerzy Jordan - Sekretarz Rady Nadzorczej 

4. Krzysztof Jordan - członek Rady Nadzorczej 

5. Rafał Koński - członek Rady Nadzorczej 

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej: 

Jan Marek Ło żyński – Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  

Od początku swojej kariery zawodowej związany był z Bankiem Zachodnim WBK S.A., wcześniej Wielkopolskim 

Bankiem Kredytowym S.A. Pracę rozpoczął w 1996 roku w Departamencie Operacji Bankowych, a w późniejszych 

latach pracował w Departamencie Kapitałowym, w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego oraz w Departamencie 

Rynków Kapitałowych w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych. 

Pan Jan Łożyński posiada ponad 12-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym.  

Zajmuje się doradztwem biznesowym (Corporate Finance) w związku z transakcjami kapitałowymi na rynku 

prywatnym i publicznym. Był Project Managerem dla publicznych ofert akcji spółek polskich i zagranicznych,  

w szczególności koordynował prace doradcy Corporate Finance, doradcy prawnego, doradcy PR/IR.  

Brał również udział w transakcjach o charakterze M&A (fuzje i przejęcia) oraz współprzygotowywał wykupy 

lewarowane przedsiębiorstw (MBO/LBO).  

Był członkiem Zarządu BZ WBK Inwestycje Sp. o.o. oraz członkiem rad nadzorczych takich podmiotów jak: BZ WBK 

Leasing S.A., BZ WBK Finanse & Leasing S.A., Spinko Sp. z o.o., FAM S.A., Scanclimber Sp. z o.o. 

Pan Jan Łożyński jest udziałowcem i członkiem Zarządu Gricon Sp. z o.o., tj, komplementariusza Gricon Sp. z o.o. 

sp.k. – podmiotu doradzającemu Emitentowi od strony transakcyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

przekształcenia, emisji Akcji Serii C oraz relacjach inwestorskich.  

Poza powyższą działalnością pan Jan Łożyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Jan Łożyński był członkiem organów zarządzających i nadzorczych w 

następujących spółkach:  

BZ WBK Leasing S.A. – członek Rady Nadzorczej w latach 2001- 2011,  

BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – członek Zarządu w latach 2011-2012, 
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Nepis S.A. – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od grudnia 2013 do dnia dzisiejszego,  

Gricon Sp. z o.o. – członek Zarządu od grudnia 2013 do dnia dzisiejszego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Jan Łożyński jest lub był wspólnikiem 

następujących spółek prawa handlowego: 

- Labo Print S.A. w okresie od listopada 2013 roku do chwili obecnej, 

- Bordo Investment Sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do października 2013 r., 

- Neptis S.A w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej, 

- Gricon Sp. z o.o. od stycznia 2013.  

Poza ww. przypadkami, pan Jan Łożyński nie był ani nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa 

handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Jan Łożyński nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Jan Łożyński nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jan Łożyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jan Łożyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Adam Micha ńków – Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł licencjata na kierunku Polityka i Strategie 

Przedsiębiorstw Wydziału Ekonomii oraz tytuł magistra na kierunku Handel i Marketing na Wydziale Zarządzania. 

Absolwent Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych przy Fundacji im. Stefana Batorego. Od kwietnia 1998 r. do 

kwietnia 1999 r. był zatrudniony na stanowisku Doradcy Zarządu w ubezpieczeniach AIG. Od kwietnia 1999 r. do 

czerwca 2003 r. był właścicielem Libra Consulting, a od października 2003 r. do chwili obecnej jest właścicielem i 

Prezesem Zarządu spółek: Grupa Fresh Marketing Communication Experts (Fresh Agencja Reklamowa Sp. z o.o., 

Fresh Brand Design Sp. z o.o., Fresh Brain Sp. z o.o., ShowService Sp. z o.o., Fresh Solutions Sp. o.o.). 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Adam Michańków nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Adam Michańków był członkiem Zarządu 

oraz członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach prawa handlowego: 

- Prezesem Zarządu Fresh Agencja Reklamowa Sp. z o.o. od listopada 2002 r. do października 2006 r. a następnie 

od marca 2009 r. do chwili obecnej, z kolei od października 2006 r. do marca 2009 r. pełnił  funkcję członka 

Zarządu, 

- Prezesem Zarządu Fresh Brand Design Sp. z o.o. od marca 2009 r. do chwili obecnej, 

- Prezesem Zarządu  ShowService Sp. z o.o. od sierpnia 2013 r. do chwili obecnej,  

- Prezesem Zarządu Fresh Solutions Sp. o.o. od października 2007 r. do kwietnia 2008 r., 
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- Prezesem Zarządu Open Screen S.A. od marca 2010 r. do września 2010 r. 

Pan Adam Michałków jest także udziałowcem ww. spółek. 

Poza powyższym, zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Adam Michańków nie był 

ani nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa 

handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Adam Michańków nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, pan Adam Michańków nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Adam Michańków nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Adam Michańków nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Michał Jerzy Jordan – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Absolwent University of Louisiana AT Lafayette, Bachelor In Marketing. Ukończył  także studia MBA w Wielkopolskiej 

Szkole Biznesu. W latach 2000 – 2002 był zatrudniony na stanowisku Account Manager w Advanced Digital 

Broadcast w Taipei, na Tajwanie.  W latach 2002 – 2003 zajmował stanowisko Senior Account Manager w Dziale 

Obsługi Posprzedażowej w Advanced Digital Broadcast w Genewie. Następnie w latach 2003 – 2005  zajmował to 

stanowisko w tej samej firmie w oddziale w Zielonej Górzej. Aktualnie, od 2006 r. jest współwłaścicielem, wraz z 

ojcem Krzysztofem Jordanem, następujących spółek: Swift Service sp. z o.o., Dreamedia  sp. z o.o., Neolit Media sp. 

z o.o. oraz Neolit Media  sp.z o.o. sp.k. 

Ponadto pan Michał Jordan pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia i jest 

zaangażowany w prace klubu Park Tenisowy Olimpia oraz organizację turnieju tenisowego Challenger ATP w 

Poznaniu. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan, w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem następujących spółek 

prawa handlowego: 

- Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,  

- Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,  

- Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,  

- Dreamedia sp. z o.o. w okresie  od lipca 2008 r. do chwili obecnej,  

- Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,  

- 4Sport sp. z o.o. w okresie kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,  

- Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.  
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W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Michał Jordan był członkiem organów zarządzających w 

następujących spółkach prawa handlowego: 

- Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej, 

- Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do października 

2009 r., a następnie w okresie od października 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu, 

- Prezesem Zarządu Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej, 

- Prezesem Zarządu Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,  

- Prezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,  

- Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września.2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję 

na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Michał Jordan nie był ani nie jest członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Michał Jordan nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, pan Michał Jordan nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Krzysztof Jordan – członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Handlu Zagranicznego. Ukończył także 

studia doktoranckie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Turystki.  

W latach 1972-1973 – pełnił funkcję w Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 1976-1981 był 

wykładowcą na Wydziale Turystyki i Rekreacji w AWF w Poznaniu. W latach 1981-1998 prowadził własną działalność 

gospodarczą - firmę konsultingową. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BZ WBK Nieruchomości 

S.A. Od 2004 r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą KJK Consulting Krzysztof 

Jordan. Swoje doświadczenie zdobywał także pełniąc w latach 1997-1998 funkcję członka rady nadzorczej 

Beiersdorf-Poznań z ramienia Skarbu Państwa.  

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Krzysztof Jordan był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego: 

- Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej, 

- Prezesem Zarządu  Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do lipca 2010 r., 
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- Prezesem Zarządu Instytutu Badań Rynkowych w okresie od września 2009 r. do października 2009 r., a od 

października 2009 r. do czerwca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, 

- Wiceprezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,  

- Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej – pełni tą 

funkcję na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza, 

- członkiem Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. w okresie od sierpnia 2005 r. do sierpnia 2013 r.  pełniąc także 

funkcję przewodniczącego komitetu audytu, 

- członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa Elektromontaż - Poznań S.A. w okresie od kwietnia 2008 r. 

do marca 2013 r. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan, w okresie ostatnich trzech lat jest wspólnikiem następujących 

spółek prawa handlowego: 

- Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,  

- Agencja Społem sp. z o.o. w okresie  od lutego 2010 r. do chwili obecnej,  

- Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,  

- Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,  

- Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009 r. do chwili obecnej,  

- 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej, 

- Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Krzysztof Jordan nie był ani nie jest 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Krzysztof Jordan nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, pan Krzysztof Jordan nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Rafał Ko ński – członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Institute de Gestion w Warszawie. W latach 1999-2003 był 

zatrudniony na stanowiskach Senior Brand Manager marki Pop, Kierownika Działu Mediów i Komunikacji 

Marketingowej oraz CR Manager marki Pop w PTK Centertel w Warszawie. W latach 2003 – 2007 był Szefem 

Marketingu Heyah w PTC w Warszawie i liderem projektu wprowadzenia tej marki na rynek. W latach 2007 – 2008 

pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Red Lab w Warszawie. Od 2008 r. pełni funkcję CEO/ Partner w 88 Consulting  

z siedzibą w Warszawie oraz Project Managera, biorąc udział w wielu projektach prowadzonych na rzecz klientów. 
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Zgodnie z oświadczeniem, pan Rafał Koński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Rafał Koński był wspólnikiem w następujących spółkach prawa 

handlowego: 

-  88 Consulting sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej, 

- Hello Coffee Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 r. do  września 2012 r. 

W spółce 88 Consulting sp. z o.o. pan Rafał Koński pełni także, od lipca 2008 r. do chwili obecnej, funkcję Prezesa 

Zarządu. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Rafał Koński nie był ani nie jest członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego.  

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Rafał Koński nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, pan Rafał Koński nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Rafał Koński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Rafał Koński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

4.24. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 
Akcjonariuszami Emitenta w dniu sporządzenia Dokumentu Informacyjnego są następujące osoby: 

 

Akcjonariusz  Liczba akcji  Udział w kapitale 

zakładowym  

Liczba głosów  Udział w ogólnej 

liczbie głosów  

Krzysztof Fryc 1.652.500 47 % 2.974.500 48,29 % 

Wiesław Niedzielski 1.652.500 47 % 2.974.500 48,29 % 

Pozostali 

akcjonariusze z 

udziałem poniżej 5% 

211.000  6 % 211.000 3,42 % 

Razem: 3.516.000 100 % 6.160.000 100 % 
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5. Sprawozdania finansowe 
 

 

Prezentowane w niniejszym rozdziale sprawozdania finansowe obejmują: 

• Sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 

31 grudnia 2012 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, 

• Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 

(niezbadane), 

• Jednocześnie Emitent, na podstawie § 11 ust. 2a Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO zamieszcza dane 

finansowe Emitenta za III kwartał 2013 roku w zakresie przewidzianym w § 5 ust 4.1 i ust. 4.2 Załącznika  

nr 3 Regulaminu  ASO. 
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5.1. Sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Em itenta za okres od dnia  
1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 
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5.2. Opinia wraz z raportem biegłego rewidenta z ba dania sprawozdania finansowego 
za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grud nia 2012 r. 
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5.3. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dn ia 1 stycznia 2013 r. do dnia  
30 czerwca 2013 r. 
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5.4. Dane finansowe Emitenta za III kwartał 2013 ro ku, w zakresie przewidzianym w § 5 
ust 4.1 oraz ust. 4.2 Zał ącznika nr 3 Regulaminu ASO. 

Dane finansowe Emitenta za III kwartał 2013 roku, w zakresie przewidzianym w § 5 ust 4.1 oraz ust. 4.2 
Załącznika nr 3 Regulaminu ASO przedstawiają się następująco:  

 
1.  kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

 

LABO PRINT SP. Z O.O./ SPÓŁKA AKCYJNA BILANS 

BILANS 

Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI 

      A   K  T   Y  W  A  

stan na 
30.09.2013 

stan na 
30.06.2013 

stan na 
31.12.2012 

stan na 
30.09.2012 

A.        Aktywa Trwałe 4 588 148,78  5 465 830,29 5 908 055,58 6 541 631,86 

  I.   Warto ści niematerialne i prawne 2 119 709,32 2 221 674,61 2 434 620,13 3 528 206,10 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2. Wartość firmy 977 157,81 986 172,75 1 013 217,57 2 018 189,47 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 142 551,51 1 235 501,86 1 421 402,56 1 510 016,63 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II.   Rzeczowe aktywa trwałe 2 455 832,46 3 231 548,68 3 460 828,45 3 003 935,66 

    1. Środki trwałe 2 435 432,46 3 211 148,68 3 460 828,45 3 003 935,66 

  
    

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 
gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) budynki, lokale, obiekty inżynierii ladowej 18 322,30 18 539,26 18 973,18 3 928,12 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 1 977 189,40 2 721 190,49 2 950 106,68 2 844 303,83 

      d) środki transportu 382 383,64 409 012,45 419 603,39 78 689,15 

      e) inne środki trwałe 57 537,12 62 406,48 72 145,20 77 014,56 

    2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20 400,00 20 400,00 0,00 0,00 

  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2. Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 

  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 
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           -   inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   pożyczki udzielone 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   pożyczki udzielone 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  V. Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 12 607,00 12 607,00 12 607,00 9 490,10 

  
  1. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 12 607,00 12 607,00 12 607,00 9 490,10 

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.   Aktywa obrotowe 5 143 288,34 4 416 495,88 2 934 811,57 3 237 134,32 

  I.   Zapasy 570 901,34 447 340,82 392 016,40 248 081,45 

    1. Materiały 447 833,64 443 488,82 392 016,40 248 081,45 

    2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5. Zaliczki na poczet dostaw 123 067,70 3 852,00 0,00 0,00 

  II.   Należności krótkoterminowe 4 311 401,78 3 552 608,30 2 300 049,82 2 672 270,94 

    1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

      a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -  do 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -  powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2. Należności od pozostałych jednostek 4 311 401,78 3 552 608,30 2 300 049,82 2 672 270,94 

      a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 3 398 870,45 2 564 800,68 1 853 215,07 2 291 149,03 

          -    do 12-tu miesięcy 3 398 870,45 2 564 800,68 1 853 215,07 2 291 149,03 

          -    powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych, zdrowotnych i innych świdczeń 

599 766,39 663 678,68 420 702,36 352 649,48 

      c) inne  276 620,50 285 766,29 26 132,39 28 472,43 

      d) należności dochodzone na drodze sądowej 36 144,44 38 362,65 0,00 0,00 

  III. Inwestycje krótkoterminowe 203 420,72  395 006,36 194 100,53 284 840,25 

    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 203 420,72  395 006,36 194 100,53 284 840,25 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
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          -    pożyczki udzielone 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    pożyczki udzielone 0,00 0,00 0,00 0,00 

          -    inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 203 420,72 395 006,36 194 100,53 284 840,25 

  
    

     -   środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych 203 420,72 395 006,36 194 100,53 284 840,25 

           -   inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 

           -   inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00  0,00 0,00 0,00 

  IV. Krótkoterminowe rozliczenie mi ędzyokresowe  57 564,50 21 540,40 48 644,82 31 941,68 

AKTYWA RAZEM 
9 731 437,12 9 882 326,17 8 842 867,15 9 778 766,18 

 

 

 

 

LABO PRINT SP. Z O.O./ SPÓŁKA AKCYJNA 

BILANS 

Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI 

      P   A  S   Y  W  A  

stan na 
30.09.2013 

stan na 
30.06.2013 

stan na 
31.12.2012 

stan na 
30.09.2012 

A.         Kapitał (Fundusz) własny 3 696 818,31  3 446 697,35 3 087 962,34 4 054 216,82 

  
I.   

Kapitał (Fundusz) 
podstawowy 3 305 000,00 3 305 000,00 3 305 000,00 3 305 000,00 

  

II.   

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość 
ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
III.   

Udziały (Akcje) własne 
(wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  IV.   Kapitał (Fundusz) zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
V.   

Kapitał (Fundusz) z 
aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
VI.   

Pozostałe kapitały 
(Fundusze) rezerwowe 816 301,52 816 301,52 143 403,11 143 403,11 
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  VII.    Zysk (Strata)  lat ubiegłych -1 033 339,18 -1 033 339,18 -1 033 339,18 0,00 

  
VIII. 

Zysk (Strata) netto za rok 
obrotowy 608 855,97 358 735,01 672 898,41 605 813,71 

  
IX.   

Odpisy z zysku w ciągu roku 
(wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. 
    

Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania 6 034 618,81 6 535 628,82 5 754 904,81 5 724 549,36 

  I.   Rezerwy na zobowi ązania 10 883,87 10 883,87 10 883,87 1 198,17 

  

  1. 

Rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 10 883,87 10 883,87 10 883,87 1 198,17 

  
  2. 

Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 

      a) długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 

      a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
II.   

Zobowi ązania 
długoterminowe 1 163 774,31  1 488 592,07 2 038 674,56 1 893 117,20 

  
  1. 

Zobowiązania wobec 
jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  2. 

Zobowiązania wobec 
pozostałych jednostek 1 163 774,31 1 488 592,07 2 038 674,56 1 893 117,20 

      a) kredyty i pożyczki 844 244,25 1 113 488,26 1 842 504,80 1 893 117,20 

  

    

b) zobowiązania z tytułu 
dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

c) inne zobowiązania 
finansowe 319 530,06 375 103,81 196 169,76 0,00 

      d) inne (pozostałe) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
III.   

 Zobowi ązania 
krótkoterminowe 4 859 960,63  4 624 216,82 3 040 394,72 3 123 473,94 

  
  1. 

Zobowiązania wobec 
jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

a) zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług w okresie 
wykonalności 0,00 0,00 0,00 0,00 

             - do 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

             - powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) inne  0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  2. 

Zobowiązania 
krótkoterminowe wobec 
pozostałych jednostek 4 859 960,63 4 624 216,82 3 040 394,72 3 123 473,94 

      a) kredyty i pożyczki 606 996,58 583 990,46 40 808,45 0,00 
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b) zobowiązania z tytułu 
emisji dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

c) inne zobowiązania 
finansowe 304 637,78 308 629,12 211 278,40 0,00 

  

    

d) zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług w okresie 
wymagalności 3 419 818,64 3 311 101,90 2 398 290,28 2 589 212,88 

            -  do 12-tu miesięcy 3 419 818,64 3 311 101,90 2 398 290,28 2 589 212,88 

            -  powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

e) zaliczki otrzymane na 
poczet dostaw 0,00 0,00 0,00 0,00 

       f)   zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

g) zobowiązania z tytułu 
podatków, ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń 334 413,65 238 330,79 245 284,60 395 567,15 

  
    

h) zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń 182 956,22 177 437,39 141 726,88 133 551,22 

      i)   inne zobowiązania 11 137,76 4 727,16 3 006,11 5 142,69 

    3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
IV.   

 Rozliczenia 
międzyokresowe 0,00  411 936,06 664 951,66 706 760,05 

    1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  2. 

Inne rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 411 936,06 664 951,66 706 760,05 

      a) długoterminowe 0,00 367 068,51 497 718,10 664 951,78 

      b) krótkoterminowe 0,00 44 867,55 167 233,56 41 808,27 

PASYWA  RAZEM 9 731 437,12  9 982 326,17 8 842 867,15 9 778 766,18 

 

LABO PRINT SP. ZO.O./ SPÓŁKA AKCYJNA 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ 

(wariant porównawczy) 

Wyszczególnienie Na dzień 30.09.2013 01.07.2013-30.09.2013 
Na dzień 

30.09.2012 
01.07.2012-
30.09.2012 

A   Przychody netto 
ze sprzeda ży 
produktów, 
towarów i 
materiałów, w 
tym: 16 694 807,70  6 213 869,15 12 273 404,17 4 250 895,77 
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    - od jednostek 
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I Przychody netto ze 
sprzedaży 
produktów 16 694 807,70 6 213 869,15 12 273 404,17 4 250 895,77 

  II Zmiana stanu 
produktów 
(zwiększenie - 
wartość dodatnia, 
zmniejszenie - 
wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II
I 

Koszt wytworzenia 
produktów na wła-
sne potrzeby 
jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I
V 

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów 
i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 

B   Koszty 
sprzedanych 
produktów, 
towarów i 
materiałów, w 
tym: 15 729 033,25  5 787 919,05 11 471 135,07 3 913 303,78 

  I Amortyzacja 906 270,23 302 158,28 727 532,54 255 916,47 

  II Zużycie materiałów 
i energii 7 423 645,26 2 854 782,74 5 051 556,39 1 651 380,45 

  II
I 

Usługi obce 
4 352 531,78 1 540 526,99 3 535 325,64 1 251 431,86 

  I
V 

Podatki i opłaty, w 
tym: 18 490,17 7 508,06 7 569,64 4 671,56 

    - podatek 
akcyzowy 258,50 0,00 0,00 0,00 

  V Wynagrodzenia 2 079 919,77 740 654,59 1 495 729,46 538 164,88 

  V
I 

Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 396 955,90 141 108,07 305 426,52 108 280,43 

  V
II 

Pozostałe koszty 
rodzajowe 551 220,14 201 180,32 347 994,88 103 458,13 

  V
II
I 

Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 

C   Zysk (strata) 
brutto ze 
sprzeda ży (A-B) 965 774,45  425 950,10 802 269,10 337 591,99 

D   Pozostałe 
przychody 
operacyjne 715 689,55  315 744,34 141 634,76 44 033,15 

  I Zysk ze zbycia 
niesfinansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
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aktywów trwałych 

  II Dotacje 693 859,64 311 936,06 125 425,17 41 808,39 

  II
I 

Inne przychody 
operacyjne 21 829,91 3 808,28 16 209,59 2 224,76 

E    Pozostałe koszty 
operacyjne 830 348,34  357 056,59 40 025,21 1 069,22 

  I Strata ze zbycia 
niefinansowych 
aktywów trwałych 668 093,31 216 979,99 35 923,29 0,00 

  II Aktualizacja 
wartości aktywów 
niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II
I 

Inne koszty 
operacyjne 162 255,03 140 076,60 4 101,92 1 069,22 

F   Zysk (strata) z 
działalno ści 
operacyjnej (C+D-
E)  851 115,66 384 637,85 903 878,65 380 555,92 

G   Przychody 
finansowe 3 334,43  -10 550,83 18,96 5,43 

  I Dywidendy i 
udziały w zyskach, 
w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - od jednostek 
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II Odsetki, w tym: 1 019,43 7,61 18,96 5,43 

    - od jednostek 
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II
I 

Zysk ze zbycia 
inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I
V 

Aktualizacja 
wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

  V Inne 2 315,00 -10 558,44 0,00 0,00 

H   Koszty finansowe 69 463,12  34 724,06 120 349,90 68 697,01 

  I Odsetki, w tym: 55 224,33 20 485,27 25 596,23 11 371,17 

    - dla jednostek 
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II Strata ze zbycia 
inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II
I 

Aktualizacja 
wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I
V 

Inne 
14 238,79 14 238,79 94 753,67 57 325,84 

I   Zysk (strata) z 
działalno ści 
gospodarczej 
(F+G-H) 784 986,97 339 362,96 783 547,71 311 864,34 

J    Wynik zdarze ń 0,00 0,00 0,00 0,00 
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nadzwyczajnych 
(M.I. -M.H.) 

  I Zyski 
nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II Straty 
nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K   Zysk (strata) 
brutto (I+/-J)  784 986,97  339 362,96 783 547,71 311 864,34 

L   Podatek 
dochodowy 176 131,00  89 242,00 177 734,00 64 149,00 

M   Pozostałe 
obowi ązkowe 
zmniejszenia 
zysku 
(zwiększenia 
straty) 0,00  0,00 0,00 0,00 

N   Zysk (strata) netto 
(K-L-M)  608 855,97 250 120,96 605 813,71 247 715,34 

 

 

 

 

 

LABO PRINT SP. Z O.O./ SPÓŁKA AKCYJNA 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

  

 

  

Wyszczególnienie 

01.01.-30.09.2013 01.07.-30.09.2013 
01.01-

30.09.2012 
01.07-

30.09.2012 

  I.   

Kapitał (fundusz) 
własny na pocz ątek 
okresu (BO) 4 054 216,82  2 773 798,94 0,00 3 806 501,48 

  
    

 - korekty błędów 
podstawowych -1 033 339,18 0,00 0,00 0,00 

  

I. a. 

Kapitał (fundusz) własny 
na początek okresu 
(BO), po korektach 3 020 877,64 2 773 798,94 0,00 3 806 501,48 

  

  1. 

Kapitał (fundusz) 
podstawowy na początek 
okresu 3 305 000,00 3 305 000,00 0,00 3 305 000,00 

  

    

1.1. Zmiany kapitału 
(funduszu) 
podstawowego 0,00 0,00 3 305 000,00 0,00 

  
    

   a) zwiększenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 3 305 000,00 0,00 



Dokument Informacyjny LABO PRINT S.A. 

strona159 

 

  
    

      - wydania udziałów 
(emisji akcji) 0,00 0,00 3 305 000,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

   b) zmniejszenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      - umorzenie udziałow 
(akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

1.2. Kapitał (fundusz) 
podstawowy na koniec 
okresu 3 305 000,00 3 305 000,00 3 305 000,00 3 305 000,00 

  

  2. 

Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

2.1. Zmiana należnych 
wpłat na kapitał 
podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

    a) zwiększenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      -  wypłaty na rzecz 
udziałowców 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

    b) zmniejszenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

2.2. Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy na 
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  3. 

Udziały (akcje) własne 
na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

           a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

           b) zmniejszenie  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

3.1. Udziały (akcje) 
własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  4. 

Kapitał (fundusz) 
zapasowy na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

4.1. Zmiany kapitału 
(funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00 
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     a) zwiększenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      - emisji akcji powyżej 
wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      - z podziału zysku 
(ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      - z podziału zysku  
dobrowolny podział 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

4.2. Stan kapitału 
(funduszu) zapasowego 
na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  5. 

Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

5.1. Zmiany kapitału 
(funduszu) z aktualizacji 
wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

    a) zwiększenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

    b) zmniejszenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

     - zbycia środków 
trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

5.2. Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  6. 

Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe na 
początek okresu 143 403,11 816 301,52 143 403,11 143 403,11 

  

    

6.1. Zmiany pozostałych 
kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 672 898,41 672 898,41 0,00 0,00 

  
    

     a) zwiększenie (z 
tytułu) 672 898,41 672 898,41 0,00 0,00 

            - z podziału zysku 672 898,41 672 898,41 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

     b) zmniejszenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.2. Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu 816 301,52 1 489 199,93 143 403,11 143 403,11 

  

  7. 

Zysk (strata) z lat 
ubiegłych na początek 
okresu 605 813,71 -674 604,17 0,00 0,00 

  
    

7.1. Zysk z lat ubiegłych 
na początek okresu 605 813,71 -674 604,17 0,00 0,00 

  
    

    - korekty błędów 
podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

7.2. Zysk z lat ubiegłych 
na początek okresu, po 
korektach 605 813,71 0,00 0,00 0,00 

  
    

     a) zwiększenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      - podziału zysku z lat 
ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      -  zwiekszenie kapitał 
zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

     b) zmniejszenie (z 
tytułu) 605 813,71 605 813,71 0,00 0,00 

  
    

      -  wypłaty na rzecz 
wspólników  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      -  zwiekszenie kapitał 
zapasowy 605 813,71 0,00 0,00 0,00 

  
    

7.3. Zysk z lat ubiegłych 
na koniec okresu 0,00 -605 813,71 0,00 0,00 

  
    

7.4. Strata z lat ubiegłych 
na początek okresu, 0,00 -674 604,17 0,00 0,00 

  
    

   - korekty błędów 
podstawowych -1 033 339,18 0,00 0,00 0,00 

  

    

7.5. Strata z lat ubiegłych 
na początek okresu, po 
korektach 1 033 339,18 674 604,17 0,00 0,00 

  
    

     a) zwiększenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

      - przeniesienia straty 
z lat ubiegłych do 
pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

      b) zmniejszenie (z 
tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

            -  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

7.6. Strata z lat ubiegłych 
na koniec okresu 1 033 339,18 674 604,17 0,00 0,00 

  
    

7.7. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych na koniec -1 033 339,18 -68 790,46 0,00 0,00 
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okresu 

    8. Wynik netto 608 855,97 250 120,96 605 813,71 247 715,34 

         a) zysk netto 608 855,97 250 120,96 605 813,71 247 715,34 

         b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 

         c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

II.   

Kapitał (fundusz) 
własny na koniec 
okresu (BZ) 3 696 818,31  4 975 530,43 4 054 216,82 3 696 118,45 

  

III. 

Kapitał (fundusz) 
własny, po 
uwzgl ędnieniu 
proponowanego 
podziału zysku 
(pokrycia straty) 3 696 818,31  4 975 530,43 4 054 216,82 3 696 118,45 

 

 

LABO PRINT SP. Z O.O./SPÓŁKA AKCYJNA 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PINIĘŻNYCH 

(metoda po średnia) 

 

Wyszczególnienie 

01.01.-
30.09.2013 

01.07-
30.09.2013 

01.01.-
30.09.2012 

01.07-
30.09.2012 

A.        
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej         

  I.   Zysk (strata) netto 608 855,97 250 120,96 605 813,71 247 715,34 

  II   Korekty razem  -1 989 981,42 -1 624 367,08 1 597 180,53 -331 959,30 

    1. Amortyzacja 906 270,23 302 158,28 727 532,54 255 916,47 

  
  2. 

Zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  3. 

Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  4. 

Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5. Zmiana stanu rezerw 9 685,70 -10 883,87 1 198,17 -1 198,17 

    6. Zmiana stanu zapasów -322 819,89 323 780,30 -248 081,45 400 910,29 

    7. Zmiana stanu należności -1 639 130,84 2 793 814,82 -2 672 270,94 3 112 071,86 

  

  8. 

Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 824 852,33 -4 407 487,79 3 123 473,94 -3 318 517,48 

  
  9. 

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych -735 499,77 -625 748,82 665 328,27 -781 142,27 

    10. Inne korekty -1 033 339,18 0,00 0,00 0,00 
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III. 
    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej ( I +-II) -1 381 125,45 -1 374 246,12 2 202 994,24 -84 243,96 

B. 
    

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej         

  I.   Wpływy 838 516,93 487 218,38 176 160,00 0,00 

  

  1. 

Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 838 516,93 487 218,38 176 160,00 0,00 

  

  2. 

Zbycie inwestycji w nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

          - zbycie aktywów finansowych, 0,00 0,00 0,00 0,00 

          - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

    - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

    - inne wpływy z aktywów 
finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II.   Wydatki -656 774,61 -53 789,63 -1 292 586,39 -1 275 454,95 

  

  1. 

Nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych -656 774,61 -53 789,63 -1 292 586,39 -1 275 454,95 

  
  2. 

Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

         - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

   - udzielone pożyczki 
długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
III. 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (l+-ll)  181 742,32 433 428,75 -1 116 426,39 -1 275 454,95 

C. 
    

Przepływy środków pieniężnych z   
działalności finnasowej         

  I.    Wpływy 441 876,37 1 359 726,15 1 893 117,20 447 030,80 

  

  1. 

Wpływy netto z wydania udziałów 
(emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2. Kredyty i pożyczki 441 876,37 1 359 726,15 1 893 117,20 447 030,80 
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  3. 

 Emisja dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II.   Wydatki -950 135,30 -329 535,34 -483 215,81 -203 326,90 

    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych      0,00 0,00 

  
  2. 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  3. 

Inne, niż wypłaty na rzecz 
właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4. Spłaty kredytów i pożyczek -686 084,59 -274 257,94 -325 000,00 -125 000,00 

  
  5. 

Wykup dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  6. 

Z tytułu innych zobowiązań 
finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  7. 

Płatności zobowiązań z tytułu 
umów leasingu finansowego -229 268,70 -42 759,34 -132 619,58 -66 955,73 

    8. Odsetki -34 782,01 -12 518,06 -25 596,23 -11 371,17 

    9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
III. 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (l+-ll)  -508 258,93 1 030 190,81 1 409 901,39 243 703,90 

D. 
    

Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+-B.III+-C.III) -1 707 642,06 89 373,44 2 496 469,24 -1 115 995,01 

E. 
    

Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 9 320,19 -191 585,64 286 656,63 163 724,58 

  

    

   -zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. 
    

Środki pieniężne na początek 
okresu  194 100,53 395 006,36 33 025,09 155 957,14 

G. 
    

Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+-D), w tym 203 420,72 203 420,72 319 681,72 319 681,72 

  
    

   - o ograniczonej możliwości 
dysponowania. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.  informacje o zasadach przyj ętych przy sporz ądzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowa nych 
zasad (polityki) rachunkowo ści  

 

Zasady przyj ęte do sporz ądzania skróconego kwartalnego sprawozdania finansow ego za III kwartał  2013 r. i 
analogiczny kwartał roku poprzedniego  

 

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał zostało przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości 

wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

zasadami (polityką) rachunkowości Spółki  przyjętych uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 2 listopada 2011 r.  

W trakcie roku obrotowego,  za który sporządzone zostały sprawozdania finansowe Spółka nie dokonywała zmian 

zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz 

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.  
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Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka 

wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Z uwagi na to, że jest to pierwszy rok obrotowy 

Jednostka nie prezentuje danych porównawczych z poprzednim rokiem obrotowym. Wynik finansowy jednostki za 

dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 

przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Warto ści niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 

rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe  

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. 

Spółka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 

osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.  Składniki majątku o 

przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie 

przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 

użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od 

miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

Zapasy  

Do zapasów, czyli rzeczowych składników majątku obrotowego jednostka zalicza towary nabyte w celu ich dalszej 

sprzedaży oraz materiały używane do produkcji.  

Materiały i towary odpisywane są w koszty na dzień ich zakupu, przy jednoczesnym ustalaniu stanu tych składników 

aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.  

Rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się według metody FIFO „pierwsze przyszło –pierwsze wyszło”. 

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się również analizy zapasów pod kątem przydatności ekonomicznej 

oraz utraty wartości, wynikającej z różnicy między ceną księgową a obecną ceną rynkową, pomniejszoną o koszty 

sprzedaży. Odpisanie wartości zapasów materiałów do poziomu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się 

na zasadzie odpisów indywidualnych. Jednak wartości materiałów i surowców nie odpisuje się do kwoty niższej od 

ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jeżeli oczekuje się, że wyroby gotowe, do produkcji, których zostaną 

wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub powyżej ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia. Utworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne, z kolei rozwiązanie odpisów zwiększa 

pozostałe przychody operacyjne. 

Należności i zobowi ązania  

Należności, roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności, roszczenia i 

zobowiązania wymagające zapłaty w walutach obcych wykazuje się w ciągu roku w wartości nominalnej, przeliczonej 

na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dokonanie operacji, z tym, że jeżeli dowód 

odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. 

Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie 

dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach: 

     1) posiadania należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości - do wysokości należności nie 

objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności - zgłoszonymi likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w 

postępowaniu upadłościowym, 

     2) posiadania należności od dłużników co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli 

majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, 
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     3) dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalegają z ich zapłatą, natomiast 

ocena sytuacji majątkowej i finansowej danego dłużnika wskazuje, że ściągnięcie należności w umownej kwocie - nie 

jest możliwe - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem spłaty należności, 

     4) posiadania należności stanowiących równowartość kwot je podwyższających, w stosunku do których dokonano 

uprzednio odpisów aktualizujących - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 

     5) posiadania należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności albo 

strukturą odbiorców — w wysokości wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na nieściągalne należności. 

    6) należności przeterminowanych powyżej  181 dni do 360 od terminu zapłaty – w wysokości 50%, 

    7) należności przeterminowanych powyżej 361 dni od terminu zapłaty – w wysokości 100%. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 

wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 

wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych 

lub kosztów finansowych.  

Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są na 

dzień bilansowy według średniego kursu NBP z  tego dnia dla danej waluty. 

Wycenę rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Spółka realizuje według metody FIFO- 

„pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.  

Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych. 

Kapitał własny  

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 

określonych przepisami prawa  lub umowy spółki. 

Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki. 

Pozostałe metody wyceny są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 

2013 r. Nr 330). 

 
3. zwięzła charakterystyka istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z opisem najwa żniejszych czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących 
wpływ na osi ągni ęte wyniki,  

 

Główne działania Emitenta nakierowane były na rozbudowę działu produkcji na tekstyliach. W tym celu dokonano 
zakupu kolejnych urządzeń do wykańczania prac (stebnówki automatyczne), które zdecydowanie przyspieszyły 
proces wykańczania produktów gotowych i umożliwiły realizowanie większej ilości zleceń. Poza tym, główna hala 
drukarni zyskała bardzo wydajny system nawilżania powietrza, który pozwolił zoptymalizować parametry niezbędne w 
procesie technologicznym druku. Parametry te zazwyczaj ulegały pogorszeniu w okresie grzewczym, co obecnie 
zostało całkowicie wyeliminowane. 

 
4. jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomo ści prognozy wyników finansowych - stanowisko 
odno śnie do mo żliwo ści zrealizowania publikowanych prognoz wyników na d any rok w świetle wyników 
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym,  

 

Emitent nie przekazuje prognoz do publicznej wiadomości. 
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5. w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta z awierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) 
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob rotu - opis stanu realizacji działa ń i inwestycji 
emitenta oraz harmonogramu ich realizacji,  

 

Do końca 2013 roku oraz w roku 2014 Emitent planuje rozbudowę możliwości produkcyjnych. W tym celu w 
listopadzie 2013 roku nastąpiło przejęcie, na podstawie umowy najmu, dodatkowej powierzchni produkcyjnej (hala o 
powierzchni 400m2). Do końca 2013 i na początku 2014 roku Emitent poniesie koszty wyposażenia i przystosowania 
hali. Roczny czynsz najmu hali będzie wynosił około 72 tys. zł.  

W związku z możliwościami stojącymi przed Spółką po objęciu nowej powierzchni produkcyjnej, planowane są 
również inwestycje w rozbudowę parku maszynowego, tj. nowoczesnych maszyn drukarskich.  

Inwestycje będą finansowane częściowo ze środków własnych, w tym ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii C, 
jak i ze źródeł obcych, tj. leasingu i kredytu bankowego.  

 
6.  jeżeli w okresie obj ętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści 
inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwi ązań innowacyjnych w przedsi ębiorstwie - informacje na temat 
tej aktywno ści,  

 

Emitent nie podejmował działań innowacyjnych w okresie objętym raportem. 

 
7. opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegaj ących konsolidacji,  

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 
 
8.  w przypadku gdy emitent tworzy grup ę kapitałow ą i nie sporz ądza skonsolidowanych sprawozda ń 
finansowych – wskazanie przyczyn niesporz ądzania takich sprawozda ń,  

 

Nie dotyczy. 

 
9.  informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadaj ących, na dzie ń 
przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walny m zgromadzeniu,  

 

Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w pkt. 4.24 Dokumentu Informacyjnego 
 
10. informacje dotycz ące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w prze liczeniu na pełne etaty .  

 

Na dzień 30.09.2013 r. Emitent zatrudniał 92 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 
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6. Załączniki 

6.1. Statut Emitenta 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą LABO PRINT Spółka Akcyjna . 

2. Spółka może używać skrótu firmy: LABO PRINT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 

 

§ 3 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia LABO PRINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy  z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037 ze zmianami). 

2. Założycielami Spółki są: 

- Wiesław Niedzielski,  

- Krzysztof Andrzej Fryc. 

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 5 

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami 

kraju. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub 

udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i 

osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. 

 

II. Przedmiot działalno ści Spółki 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) Pozostałe drukowanie – PKD 18, 12, Z, 

2) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73, 12, D, 

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  – PKD 18, 13, Z,  

4) Transport drogowy towarów – PKD 49, 41, Z, 

5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów– PKD 52, 10, B, 

6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46, 19, Z, 

7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70, 22, Z, 

8) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74, 10, Z. 
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2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, 

uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. 

 

III. Kapitał Spółki 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.516.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych. 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.516.000 (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) każda akcja, w tym: 

a) 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o 

numerach od 0000001 do 2.644.000, o wartości nominalnej 1,00 zł  (jeden złoty) każda akcja,  

b)  661.000 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 

000001 do 661.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

c)  211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 

211.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje spółki serii A i serii B zostały 

wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej LABO PRINT Sp. z o.o. i pokryte majątkiem 

przekształcanej spółki. 

 

§ 8 

1. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.  

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości 

nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego. 

4. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie 

dobrowolne), na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.  

5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 

Kodeksu spółek handlowych. 

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  

7. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.  

 

§ 9 

1. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo 

do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie 

co do głosu wygasa.  

3. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A, przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu pozostaje w 

mocy.  

 

§ 10 

1. Zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, w formie pisemnej uchwały, podjętej 

bezwzględną większością głosów. 

2. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przysługuje akcjonariuszom założycielom, wskazanym w § 3 Statutu 

(dalej: Uprawniony Akcjonariusz).  
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3. Akcjonariusz (dalej: Akcjonariusz Zbywający) składa pisemną ofertę zbycia akcji imiennych serii A (dalej: Akcje 

Zbywane) Uprawnionemu Akcjonariuszowi na ręce Zarządu Spółki, na warunkach określonych ofertą 

potencjalnego nabywcy, załączając jednocześnie kopię tej oferty. Zarząd Spółki niezwłocznie przekazuje 

Uprawnionemu Akcjonariuszowi kopię otrzymanej oferty Akcjonariusza Zbywającego wraz z ofertą nabywcy. 

4. Uprawniony Akcjonariusz ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z przysługującego mu prawa 

pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych w terminie miesiąca od doręczenia mu oferty. Przyjęcie oferty zbycia 

akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić tylko co do całości podlegających zbyciu akcji. 

Skorzystanie z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych następuje na warunkach zaproponowanych przez 

Akcjonariusza Zbywającego potencjalnemu nabywcy. 

5. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia 

Akcji Zbywanych, winien o tym niezwłocznie poinformować Zarząd Spółki.  

6. W przypadku nieskorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji 

Zbywanych, Akcjonariusz Zbywający ma prawo swobodnego rozporządzania Akcjami Zbywanymi objętymi 

złożoną ofertą, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.  

 

§ 11 

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje 

nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione 

jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy). 

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej 

bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 

dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach.  

 

IV. Organy Spółki 

§ 12 

Organami Spółki są:  

a) Walne Zgromadzenie,  

b) Rada Nadzorcza, 

c) Zarząd.  

 

Walne Zgromadzenie 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Poznaniu lub w Warszawie. 

2. Miejsce Walnego Zgromadzenia każdorazowo zostanie określone w zaproszeniu lub ogłoszeniu. 

 

§ 14 

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 

3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego 

miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy 

po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie 

Nadzorczej. 
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4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez 

Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne 

Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do 

podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne 

Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad 

tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad 

odbytego Walnego Zgromadzenia.  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy lub  

b) na żądanie Rady Nadzorczej lub  

c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego.  

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub 

zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.  

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

§ 15 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 

2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w 

przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 

wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka ma 

charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na 

zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

powzięcia uchwały. 

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną 

większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. 

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, które 

są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów. 

4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,  
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2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,  

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  

4) określenie dnia dywidendy,  

5) zmiana Statutu, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego,  

8) umorzenie akcji,  

9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 

10) emisja warrantów subskrypcyjnych,  

11) tworzenie, wykorzystanie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych, 

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.  

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu 

wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego 

Zgromadzenia. 

6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich 

nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Rada Nadzorcza 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki 

publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne 

Zgromadzenie. 

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej 

zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. 

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. 

7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza 

może uzupełnić swój skład w drodze uchwały o kooptacji nowego członka. Liczba członków Rady powołanych na 

zasadzie dokooptowania nie może być większa niż dwóch. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji wymaga 

zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia albo nie przedstawienia 
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Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat 

dokooptowanego członka wygasa z chwila zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić 

uchwałę o kooptacji. W przypadku niezatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie 

powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie 

 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących 

oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. 

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej 

z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.  

 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do 

pełnienia poszczególnych funkcji.  

3.  Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia 

przezPrzewodniczącego, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku 

obrad.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. 

5. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady 

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy 

wskazane przez wnioskodawcę. 

6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej.  

 

§ 21 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych. 

2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować 

uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał 

podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, 

który brał w nim udział.  

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej 

członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i 

wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.  

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej 

członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
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7. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać 

konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem 

uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

 

§ 22 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia,  

e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,  

g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, 

h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,  

i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  

j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,  

k. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, 

l. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na 

rzecz członków Zarządu, 

m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym z członkiem Rady 

Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, 

zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w 

którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.  

3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania 

przez nią czynności określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. W przypadku braku 

regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego 

Statutu. 

 

Zarząd Spółki 

§ 23 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą.  

2. Zarząd jest powoływany na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata. 

3. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli uchwałą o przekształceniu Spółki. 
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4. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz członków Zarządu. W przypadku 

Zarządu jednoosobowego wyróżnia się funkcję Prezesa Zarządu. Poszczególne funkcje określa Rada 

Nadzorcza. 

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 

 

§ 24 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach 

zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady 

Nadzorczej.  

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem 

Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w 

trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na 

wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości 

jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania  

nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.  

 

§ 25 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.  

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, 

uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.  

 

§ 26 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

 

V. Rachunkowo ść Spółki. 

§ 27 

1. Spółka tworzy następujące kapitały:  

- kapitał zakładowy, 

- kapitał zapasowy, 

- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę 

dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Czysty zysk Spółki 

może być przeznaczony w szczególności na:  

a) kapitał zapasowy,  
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b) kapitał rezerwowy, 

c) dywidendę dla akcjonariuszy,  

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 

8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części 

kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji 

akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału 

zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie 

szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie 

nadzwyczajnych odpisów lub strat.  

3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że 

część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie 

na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

 

§ 28 

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest 

przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem 

piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. 

 

§ 29 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego 

pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013 r.).  

 

VI. Rozwi ązanie i likwidacja Spółki. 

§ 30 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z 

dodaniem oznaczenia: “w likwidacji”. 

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne 

Zgromadzenie postanowi inaczej.  

 

VII. Postanowienia ko ńcowe.  

§ 31 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych 

obowiązujących aktów prawnych. 
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6.2. Aktualny odpis z KRS 
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6.3. Definicje i obja śnienia skrótów 
 

Akcje Serii B 
661.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 
akcja, o numerach od  000001 do 661000 

Akcje Serii C 
211.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 
akcja, o numerach od  000001 do 211000 

ASO/Alternatywny System 
Obrotu/New Connect 

alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 
Ustawy o Obrocie 

Autoryzowany Doradca 
Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18 
Regulaminu ASO 

Dokument Informacyjny  
Niniejszy Dokument Informacyjny, sporządzony w związku z ubieganiem się o 
wprowadzenie do ASO Akcji Serii B i Akcji Serii C 

Emitent, Spółka LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks cywilny, KC 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.) 

Kodeks spółek 
handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.)  

KRD Krajowy Rejestr Długów 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Osoby nadzorujące Członkowie Rady Nadzorczej 

Osoby zarządzające Członkowie Zarządu 

PLN, zł, złoty Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin ASO 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW, wraz ze 
wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu, w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem wszystkich 
późniejszych zmian, wg stanu prawnego na dzień 01 czerwca 2013 roku 

Regulamin Giełdy, 
Regulamin GPW 

Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.). 

Rejestr przedsiębiorców 
KRS 

Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm.). 

Rynek NewConnect /  

NewConnect 

alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 
Ustawyo Obrocie (Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW 

UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi t.j. z dnia 8 
października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50 poz. 331 z późn. zm.) 
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Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych t.j. z dnia 9 października 2009 r. (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z 
późn. zm.) 

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960, z 
późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 
Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t. j. z dnia 2 września 2009 r. 
(Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)  

 


