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Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, że w dniu 4 marca 2016 r.
Emitent powziął wiadomość o zawarciu znaczącej umowy z polskim dostawcą materiałów oraz
urządzeń do druku wielkoformatowego („Dostawca”, „Sprzedający”) na podstawie zsumowania
wartości wszystkich umów zawartych z tym Dostawcą za okres ostatnich dwunastu miesięcy,
począwszy od dnia 17 grudnia 2015 r. Łączna wartość transakcji wyniosła 3.787.732,59 zł netto.
Emitent zawierał z Dostawcą umowy zakupu materiałów do druku wielkoformatowego w formie
pojedynczych zamówień towaru, a dnia 4 marca 2016 r. zawarł umowę sprzedaży linii technologicznej
do cyfrowej produkcji etykiet (dalej: Umowa sprzedaży) za łączną cenę 3.534.000 zł netto.
Umowy zakupu towarów nie były zawierane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu oraz nie są
zabezpieczone. Warunki transakcji nie odbiegają od standardowych, stosowanych w tego typu
umowach.
Umowa sprzedaży stanowiła umowę o najwyższej wartości. Na podstawie zawartej Umowy sprzedaży,
Emitent dokonał zakupu linii technologicznej, jednakże Strony zastrzegły, że urządzenia pozostają
własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia całości ceny zakupu. Emitent zobowiązany jest uiścić
cenę zakupu w całości do dnia 31 marca 2016 r. i w tym terminie Sprzedający zobowiązany jest
dostarczyć urządzenia. Sprzedający udzielił Emitentowi gwarancji na urządzenia na okres 12 miesięcy,
licząc od daty uruchomienia, potwierdzonej protokołem przekazania systemu do eksploatacji. Umowa
sprzedaży nie jest zabezpieczona i nie zastrzeżono w niej kar umownych. Pozostałe postanowienia nie
odbiegają od standardowych stosowanych w umowach sprzedaży.
Emitent uznał powyższe umowy łącznie za znaczące, ponieważ zostały zawarte jednym kontrahentem,
a ich wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i
okresowe
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