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Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie (dalej: "Spółka") informuje, że w ramach realizowanej od
2011 r. strategii restrukturyzacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej opisywanej w raportach okresowych Spółki
ukierunkowanej na optymalizację procesów produkcyjnych, podjął decyzję o przeniesieniu produkcji realizowanej
dotychczas w zakładzie w Gorzyczkach do Zakładu w Otmuchowie. W wyniku podjęcia powyższej decyzji zakład w
Gorzyczkach ulegnie zamknięciu.
Wyrazem podjęcia decyzji o zamknięciu zakładu w Gorzyczkach jest zawarcie pomiędzy Spółką a zakładową
organizacją zawodową w dniu 28 kwietnia 2014 r. porozumienia, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 13
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników. W porozumieniu określono zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych
zamiarem grupowego zwolnienia w tym wysokość odpraw oraz termin ustania stosunku pracy, który dla głównej
grupy osób objętych zwolnieniami ustalony został na dzień 31 maja 2014 r. Jednocześnie w tym samym dniu do
PUP w Nysie oraz Wodzisławiu Śląskim złożone zostały zawiadomienia o grupowych zwolnieniach, o którym
mowa w art. 4 ww. Ustawy. Zwolnienia obejmą grupę ok. 80 osób co odpowiada ok. 6% pracowników Grupy
Kapitałowej ZPC Otmuchów oraz 11% w odniesieniu do stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta. Emitent
nie wyklucza, iż część zwalnianych pracowników w związku ze zwiększeniem skali działalności w zakładzie w
Otmuchowie będzie mogła podjąć w nim ponowne zatrudnienie.
Centralizacja zakładów produkcyjnych przyczyni się do obniżenia kosztów nie tylko z uwagi na wyeliminowanie
kosztów logistycznych wynikających z oddalenia zakładu w Gorzyczkach, ale również wpłynie na lepsze
wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakładzie w Otmuchowie. Decyzja w zakresie przeniesienia produkcji z
zakładu w Gorzyczkach wpisuje się jednocześnie w dotychczasowe działania Spółki w zakresie restrukturyzacji
Grupy Kapitałowej. W tym miejscu w ślad za informacjami przekazywanymi w raportach okresowych Emitent
pragnie przypomnieć, że w I kwartale 2013 r. dokończono proces centralizacji procesów kadrowo-płacowych w
Grupie poprzez przekazanie obsługi tych procesów ze spółki Jedność sp. z o.o. do jednostki dominującej, jak
również dokonano połączenia procesów obsługi magazynowej wyrobów gotowych spółek ZPC Otmuchów i PWC
ODRA i skupiono zarządzanie tym procesem po stronie Emitenta. Kontynuacja prowadzonego od 2011 roku
procesu restrukturyzacji spowodowała w 2013 r. obniżenie zatrudnienia w Grupie Kapitałowej o 10,94%
względem średniego zatrudnienia w 2012 roku. Jednym z kolejnych etapów procesu restrukturyzacji była również
sprzedaż jednego z naszych mniejszych zakładów w Pawłowie, która dokonana została w celu konsolidacji
produkcji sezamków. Ponadto w dniu w dniu 18 marca 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zamiarze
połączenia spółek ZPC "Otmuchów" S.A. oraz Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. Połączenie nastąpi przez
przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie). O podjęciu ww.
decyzji Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.
Dzięki konsolidacji zakładów oraz restrukturyzacji Grypy Kapitałowej Spółka liczy w perspektywie długofalowej na
poprawę efektywności oraz osiągnięcie maksymalnych synergii w zakresie produkcji w tym poprawę marżowości
produktów.
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