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Tytuł: Informacja w sprawie umowy dotyczącej dzierżawy części przedsiębiorstwa
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku, Zarząd LABO PRINT
S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku otrzymał od Purple
Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisaną umowę regulującą kompleksowo
relacje stron w zakresie praw i obowiązków związanych z dzierżawą części przedsiębiorstwa
Labo Print S.A. służącej do obróbki poprodukcyjnej wydruków wielkoformatowych i innych
wydruków formatowych, składającej się z działu szwalni, wykańczalni oraz logistyki
wydawania wyrobów gotowych.
W związku z zawartą umową, stanowiącą o przejściu części zakładu pracy, Purple
Investments sp. z o.o. przejęła od Emitenta 57 pracowników zatrudnionych na stanowiskach
w wyżej wymienionych działach. Jednocześnie, zgodnie z wcześniej przekazanymi
informacjami, przedmiotem dzierżawy są maszyny i urządzenia należące do Labo Print S.A.,
służące wykonywaniu wyżej wymienionej części działalności, oraz pomieszczenia o
powierzchni ok. 1.500 m2, w których znajduje się ww. park maszynowy i wykonywana jest
praca, położone w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.
Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, a jedynie o odpowiedzialności na
zasadach ogólnych.
W zamian za dzierżawę części przedsiębiorstwa Purple Investmens sp. z o.o. będzie uiszczała
na rzecz Labo Print S.A. comiesięczny czynsz. Labo Print S.A. będzie zaś korzystała z usług
Purple Investments sp. z o.o. w zakresie obróbki poprodukcyjnej, uiszczając wynagrodzenie
rozliczane w oparciu o zrealizowane prace wykończeniowe. Wynagrodzenie za dzierżawę
oraz za wykonywanie usług zostało ustalone na poziomie rynkowym.
Zawarta umowa dzierżawy stanowi działanie reorganizujące proces produkcji w obszarze
druku wielkoformatowego. Jej bezpośrednim efektem jest obniżenie stanu zatrudnienia, a
tym samym jego kosztów oraz wzrost kosztów usług obcych, niezbędnych dla prowadzonej
działalności, co w ocenie Zarządu powinno pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wyników
finansowych Spółki w przyszłych okresach. Efektem zlecenia prac podmiotowi zewnętrznemu
z zakresu wykańczania będzie również większa elastyczność w przyjmowaniu zleceń od
klientów przez Labo Print S.A.
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