TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LABO PRINT S.A.
W DNIU 22 MAJA 2018 r.
Do punktu 1. porządku obrad. --------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LABO PRINT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzył Prezes Zarządu – Pan Krzysztof
Andrzej Fryc.-------------------------------------------------------------------------------Do punktu 2. porządku obrad. --------------------------------------------------------Akcjonariusz Krzysztof Andrzej Fryc zaproponował zgłaszanie kandydatur
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------Akcjonariusz Krzysztof Andrzej Fryc zgłosił swoją kandydaturę
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Krzysztof Andrzej Fryc wyraził
zgodę na kandydowanie.------------------------------------------------------------------Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu zarządził
głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały:-----------------------------Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki LABO PRINT S.A. postanawia wybrać na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana
Krzysztofa Andrzeja Fryc.--------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Prezes Zarządu stwierdził, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło powyższą uchwałę,
przy czym:----------------------------------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------1
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- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.--------------------------------------------------Do punktu 3. porządku obrad.---------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą: LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało
w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022
Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie
internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----------------------------1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------3. stwierdzenie
prawidłowości
zwołania
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------4. przyjęcie porządku obrad;--------------------------------------------------------5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; -----------6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 roku, wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej;---------------------------------------------------7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2017; -------------------------------------------------8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2017;-----------------------------------------------9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; ----------------11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; --12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Komitetu Audytu;------------------------------------------------------13. podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Labo
Print S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; ---------14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki; ---------------------15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie
Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego
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w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do
pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej; --------------------------------------16. wolne wnioski; --------------------------------------------------------------------17. zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------Do punktu 4. porządku obrad. --------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LABO PRINT S.A. przyjmuje
następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------------1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------3. stwierdzenie
prawidłowości
zwołania
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------4. przyjęcie porządku obrad;--------------------------------------------------------5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; ------------6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 roku, wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej;---------------------------------------------------7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2017; -------------------------------------------------8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2017;-----------------------------------------------9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; ----------------11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; --12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Komitetu Audytu;------------------------------------------------------3
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13. podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Labo
Print S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; --------14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki; --------------------15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie
Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia
w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za
zgodą Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------------16. wolne wnioski; --------------------------------------------------------------------17. zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 5. porządku obrad.---------------------------------------------------------W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono: sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.-Do punktu 6. porządku obrad. --------------------------------------------------------W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono: sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosek Zarządu dotyczący
podziału zysku za rok obrotowy 2017 i sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------Do punktu 7. porządku obrad. --------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
LABO PRINT S.A. za rok 2017
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2017 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo
Print S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8. porządku obrad. --------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
LABO PRINT S.A. za rok 2017
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2017 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez
Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego
wchodzą:------------------------------------------------------------------------------------5
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1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę bilansową 37.853.251,25 (trzydzieści siedem
milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden
25/100) złotych,------------------------------------------------------------------------3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujący zysk netto w wysokości 2.609.394,47 (dwa miliony sześćset
dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 47/100) złotych,-------------4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.609.394,47
(dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery
47/100) złotych,-----------------------------------------------------------------------5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
o 2.867.412,26 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy
czterysta dwanaście 26/100) złotych.------------------------------------------------6) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 9. porządku obrad. --------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017
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§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., po
zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za
rok obrotowy 2017 w wysokości: 2.609.394,47 (dwa miliony sześćset dziewięć
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 47/100) złotych na kapitał zapasowy
Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 10. porządku obrad. ------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Krzysztofowi Fryc absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.--------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------7
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 1.322.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
36,54% (trzydzieści sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-------------- oddano: łącznie 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące)
ważnych głosów, 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące)
głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących
się.--------------------------------------------------------------------------------------------Akcjonariusz Krzysztof Andrzej Fryc zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1
Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.--Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Wiesławowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 1.322.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
36,54% (trzydzieści sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-------------- oddano: łącznie 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące)
ważnych głosów, 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące)
głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących
się.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Akcjonariusz Wiesław Niedzielski zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1
Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.--Do punktu 11. porządku obrad. ------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Wojciechowi Komerowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w
2017 roku.-----------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
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§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Łukaszowi Motale absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w
2017 roku.-----------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Michałowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------10
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- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Sławomirowi Zawierusze absolutorium z wykonania
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.--------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
11

12

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Krzysztofowi Jordanowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.---------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
udziela Panu Rafałowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.---------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------12
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- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 12. porządku obrad. ------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad
podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4
pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., ustala
dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład
Komitetu Audytu w następującej wysokości:-----------------------------------------1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych) brutto miesięcznie.--------------------------------------------2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych) brutto miesięcznie.--------------------------------------------3. Członek Komitetu Audytu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych) brutto miesięcznie.------------------------------------------------------Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 1 czerwca 2018 roku.§2
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 za miesiąc, w którym nastąpiło
powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w
Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa
lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu. ----------------------------------2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu do 10. dnia
każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. --------------------------§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 13. porządku obrad. ------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne
nad podjęciem następującej uchwały:---------------------------------------------------Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Labo Print S.A. zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., na podstawie art. 45 ust. 1a i
1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia
30.01.2018 r. Dz.U. z 2018 roku, poz. 395, z późniejszymi zmianami),
postanawia, że od dnia 1 stycznia 2019 roku Spółka sporządzać będzie
sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (dalej jako: „MSR”) / Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (dalej jako: „MSSF”) w zakresie, w jakim
ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----------§2
Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z
MSR/ MSSF za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku, tj. na
dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------§3
Dniem przejścia na MSR/MSSF będzie dzień 1 stycznia 2018 roku jako
początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok
obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------§4
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Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z
ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości będzie sprawozdanie
finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018
roku. ----------------------------------------------------------------------------------------§5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 14. porządku obrad.------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne
nad podjęciem następującej uchwały:---------------------------------------------------Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki
§1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zmienia Statut Spółki,
w ten sposób, że w § 6 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty 9) do 11) i
nadaje się im następujące brzmienie:----------------------------------------------------9) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i
tektury PKD 17.21.Z,-----------------------------------------------------------10) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.29.Z,-------11) Produkcja gier i zabawek z papieru i tektury PKD 32.20.Z.----------------§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.----------------------------------------------------------------------------------15
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktu 15. porządku obrad.------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne
nad podjęciem następującej uchwały:----------------------------------------------------

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz
upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 16 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print
S.A. postanawia zmienić Statut Spółki, przez dodanie po § 7 nowego § 7a w
następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------„§ 7a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż
600.000 (sześćset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 600.000
(sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej
1,00 (jeden) złotych każda akcja ("kapitał docelowy”). ---------------------2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z
upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-------------------3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane
w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----------------------------16
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4. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu
kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu
notarialnego.----------------------------------------------------------------------5. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w
ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga
zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, w tym w
szczególności określenie: liczby akcji każdej emisji dokonywanej w
ramach kapitału docelowego, ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i
zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji oraz wydania
akcji w zamian za wkłady niepieniężne. -------------------------------------6. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do
decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności
Zarząd jest uprawniony do: -----------------------------------------------------a) ustalania
szczegółowych
zasad,
terminów
i
warunków
przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia
emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, ---------b) ustalenia zasad przydziału akcji i określenia daty, od której akcje będą
uczestniczyć w dywidendzie, ----------------------------------------------c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-------------d) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
S.A. o rejestrację akcji, ----------------------------------------------------e) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest
upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości
lub w części prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w
ramach kapitału docelowego (prawo poboru).-------------------------------8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego.---------------------------------------------§2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje jako integralną
część niniejszej uchwały pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie
niniejszej uchwały wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek
handlowych. --------------------------------------------------------------------------------
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Opinia Zarządu----------------------------------------------------------------------------sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia
przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej
oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także stanowiąca
uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z
upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek
handlowych.--------------------------------------------------------------------------------Planowana zmiana Statutu Spółki, przewidująca upoważnienie Zarządu, za
zgodą Rady Nadzorczej, do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego oraz umożliwienie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady
Nadzorczej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce środków na finansowanie jej
rozwoju. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny
instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania środków finansowych na
realizację projektów inwestycyjnych w majątek trwały oraz działalność
operacyjną, jak również – w przypadku pojawienia się takiej możliwości
pozytywnie ocenionej przez Zarząd – na dokonywanie płatności za akcje lub
udziały innych podmiotów nabywanych przez Spółkę. Mechanizm kapitału
docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a przeprowadzając emisje w
ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment
dokonania emisji do bieżących potrzeb Spółki i warunków rynkowych. Ze
względu na zmienność otoczenia gospodarczego, Zarząd Spółki nie wyklucza
możliwości ustalenia nowych celów emisji. -----------------------------------------Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do
nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego, w
szczególności poprzez zapewnienie Spółce możliwości szybkiego i elastycznego
pozyskania kapitału. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej
na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stanowi należyte
zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy. -------------------------Również propozycja Zarządu w zakresie ustalenia ceny emisyjnej będzie
podlegała aprobacie Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi tego uprawnienia
pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny
emisyjnej adekwatnie do popytu na oferowane akcje oraz do sytuacji na rynkach
finansowych. -------------------------------------------------------------------------------
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Zapewnienie swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia
emisji, czyli pozyskania środków finansowych odpowiadających wymaganiom
Spółki. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej
w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, przy jednoczesnym dążeniu do
maksymalizacji ceny emisyjnej. Zarząd będzie uwzględniał w wyznaczaniu ceny
emisyjnej aktualną wycenę rynkową akcji Spółki. ---------------------------------Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych
kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym
samym wszystkich jej akcjonariuszy. -------------------------------------------------Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w
przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz
ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki,
dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem
przedmiotowej uchwały.-------------------------------------------------------------------§3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. upoważnia Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany
wprowadzone uchwałą nr 16 oraz niniejszą uchwałą nr 17.------------------------§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.----------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło
powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- ważne głosy oddano z 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery
tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi
73,08% (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),---------------------- oddano: łącznie 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy) ważnych głosów, 5.288.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się.-----------------------------------------------------------------------Do punktów 16. i 17. porządku obrad. ----------------------------------------------Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne
Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.--------------------------19

