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Tytuł: Zawarcie znaczących umów leasingu z Alior Leasing Sp. z o.o.
Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2016 r.
Emitent powziął wiadomość o zawarciu z jednym podmiotem finansującym - Alior Leasing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, znaczącej umowy na podstawie wartości
pojedynczych umów leasingu dotyczących finansowania maszyn poligraficznych i urządzeń
pomocniczych za okres ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od dnia 17 grudnia 2015 r., których
łączna wartość szacowana jest na kwotę 1.492.863,04 zł.
Na podstawie zawartych umów Emitent przyjął w leasing operacyjny wózek widłowy (szacowana
wartość umowy 70.626,24 zł) oraz pięć urządzeń poligraficznych, tj. krajarko-wycinarkę (szacowana
wartość umowy 215.058,37 zł), maszynę do druku offsetowego (szacowana wartość umowy
436.971,55 zł), maszynę do produkcji wyrobów papierniczych i tekturowych (szacowana wartość
umowy 351.416,48 zł), maszyny pomocnicze (wartość umowy 385.562,88 zł) oraz przewijarkę stołową
(szacowana wartość umowy 33.224,52 zł).
Umowy zostały zawarte na tych samych warunkach, na czas określony 48 lub 36 miesięcy. Leasingi
oprocentowane są zmienną stopą procentową. Zabezpieczeniem każdej z umów są weksle in blanco
wraz z deklaracją wekslową. Emitent zobowiązany jest do ubezpieczenia wskazanych wyżej maszyn i
urządzeń na warunkach wskazanych przez leasingodawcę. Umowy nie zawierają postanowień o
karach umownych ani nie są uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego lub
rozwiązującego. Postanowienia zawartych umów leasingu nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla danego typu umów.
Umową o najwyższej wartości jest umowa leasingu dotycząca maszyn do druku offsetowego o
szacowanej wartości 436.971,55 zł, zawarta dnia 31 maja 2016 r. na czas określony 48 miesięcy.
Pozostałe warunki tej umowy leasingu są takie same jak dla pozostałych umów.
Emitent uznał powyższe umowy łącznie za znaczące, ponieważ 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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