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Tytuł: Uzyskanie dotacji na projekt wdrożenia planu rozwoju eksportu
Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2016 r.
zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego („Instytucja Zarządzająca”) umowę o
dofinansowanie projektu, pt. „Rozwój działalności firmy LABO PRINT z siedzibą w Poznaniu na
rynkach docelowych poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. W umowie o dofinansowanie określono
szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przekazanych środków finansowych.
Całkowita wartość projektu wynosi 921.168 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowanych stanowi
kwota 776.500 zł. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Emitent otrzyma na realizację
projektu 660.025 zł, zaś kwota 116.475 zł będzie stanowić wkład własny Emitenta. Projekt ma zostać
zrealizowany do dnia 31 grudnia 2016 r.
W ramach projektu Emitent będzie prowadził działania promocyjne i marketingowe, służące
promowaniu marki i wyrobów Emitenta na rynkach eksportowych. Celem głównym projektu jest
wzmocnienie konkurencyjności Emitenta poprzez zwiększenie poziomu jego handlu zagranicznego.
Osiągnięcie wymienionego celu głównego nastąpi poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, w
efekcie którego planuje się realizację celów szczegółowych m.in.: wzrost przychodów ze sprzedaży
eksportowej, wzrost zatrudnienia, utrzymanie statusu przedsiębiorstwa aktywnego na rynkach
międzynarodowych.
Umowa zawarta jest na czas wykonania przez obie jej strony wszystkich obowiązków, w tym
dotyczących trwałości projektu. Emitent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez
okres 3 lat od dnia dokonania ostatniej płatności na jego rzecz. Zabezpieczeniem umowy o
dofinansowanie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
W przypadku naruszenia zobowiązań związanych z trwałością projektu oraz w razie rozwiązania
umowy Emitent może zostać zobowiązany do zwrotu dofinansowania. Instytucja zarządzająca
uprawniona jest do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w szczególności w
następujących przypadkach: nie przystąpienia przez Emitenta do realizacji projektu w terminie 3
miesięcy od dnia określonego w umowie, braku realizacji projektu lub realizowania projektu niezgodnie
z umową, jak również w przypadku nie osiągnięcia zamierzonych efektów projektu w postaci
wskaźników produktu oraz rezultatów projektu lub niezachowania trwałości projektu.
Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne
znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Emitenta. W konsekwencji
Zarząd Spółki uznał, że informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie oraz jej warunkach może
mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.
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