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Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportów 

bieżących nr 8/2020 z 21 kwietnia 2020 roku i 13/2020 z 9 czerwca 2020 roku, dotyczących 

przystąpienia do nowego przedsięwzięcia związanego z produkcją i sprzedażą dekoracji 

ściennych, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2022 z 1 grudnia 2022, informuje jak 

poniżej.  

1 grudnia 2022 roku Spółka rozwiązała umowę inwestycyjną z dnia 21 kwietnia 2020 r., którą 

zawarła z osobą fizyczną (dalej Partner). W związku z powyższym, Spółka zawarła umowy 

zbycia na rzecz Partnera wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w:  

• Consalnet UG z siedzibą w Kamenz, RFN, dających prawo do 50% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników oraz reprezentujących 50% kapitału, za kwotę 700 tys. zł, 

przy wartości w księgach 500 tys. zł, przy czym zgodnie z umową przejście prawa 

własności następuje z chwilą zapłaty ceny, która w chwili publikacji niniejszego raportu 

została uiszczona;  

• Cover Art Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dających prawo do 100% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników oraz reprezentujących 100% kapitału, za kwotę 500 tys. zł, 

przy wartości w księgach 30 tys. zł, przy czym zgodnie z umową przejście prawa 

własności następuje z chwilą zapłaty ceny, która w chwili publikacji niniejszego raportu 

została uiszczona.  

Prócz zbycia udziałów w Consalnet UG i Cover Art Sp. z o.o. (dalej Spółki Zbywane), rozwiązanie 

umowy inwestycyjnej nie wiąże się dla Spółki z innymi konsekwencjami finansowymi ani innymi 

materialnymi.  

Przyczyny rozwiązania umowy inwestycyjnej oraz zbycia udziałów w Spółkach Zbywanych 

zostały opisane w raporcie bieżącym nr 34/2022.  

Niniejsza informacja została uznana za poufną, gdyż dotyczy zakończenia współpracy Spółki z 

Partnerem, a tym samym częściowej rezygnacji Grupy Labo Print z działalności w segmencie 

b2c, oraz ma wpływ na kształt i wyniki finansowe Grupy. Po zbyciu udziałów w Spółkach 

Zbywanych Grupa Labo Print kontynuuje działalność w segmencie b2c głównie poprzez 

spółkę zależną shade4you Paprzycka sp. k.  
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