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Tre

raportu:

W nawi zaniu do raportu nr 13/2016 w sprawie przeniesienia aktywów w obr bie Grupy Kapita owej ZPC
Otmuchów, Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent) informuje, e w toku procesów przekszta ceniowych zwi zanych
z realizacj zaktualizowanej strategii dzia ania Grupy Kapita owej Emitenta, w dniu 9 wrze nia 2016 roku
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Otmuchów Marketing Sp. z o.o. (Otmuchów Marketing) podj o uchwa
dotycz
obni enia kapita u zak adowego Otmuchów Marketing poprzez umorzenie 454 963 udzia ów w asnych
Otmuchów Marketing. Jednocze nie w tym samym dniu mia a miejsce transakcja nabycia w celu umorzenia przez
Otmuchów Marketing udzia ów w asnych przys uguj cych spó kom Jedno sp z o.o. oraz Przedsi biorstwu
Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. w cznej liczbie 454 963 udzia ów. Nabycie udzia ów nast pi o za cznym
wynagrodzeniem wynosz cym ok. 4,8 mln z , udzia y wycenione zosta y metod aktywów netto.
W zwi zku z nabyciem i umorzeniem udzia ów w asnych od spó ek Jedno oraz PWC Odra obecnie jedynym
udzia owcem Otmuchów Marketing Sp. z o. o. pozostaje ZPC Otmuchów S.A. Obni enie kapita u zak adowego w
spó ce Otmuchów Marketing z uwagi na wy czenia konsolidacyjne nie ma wp ywu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Emitenta.
Jednocze nie Emitent wyja nia, e zdarzenie, o której mowa powy ej jest kolejnym krokiem w celu
uporz dkowania organizacyjnego poszczególnych obszarów dzia alno ci Grupy Kapitanowej ZPC Otmuchów w
zwi zku z przyj tymi zaktualizowanymi za eniami strategicznymi kierunków rozwoju Grupy Kapita owej ZPC
Otmuchów, o których Emitent informowa w raporcie bie cym nr 3/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.
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MARIUSZ POPEK

Prezes Zarz du

Mariusz Popek

2016-09-09

JAROS AW KAPITANOWICZ

Wi ceprezes Zarz du

Jaros aw Kapitanowicz

2016-09-09

BART OMIEJ BIE

Wi ceprezes Zarz du

Bart omiej Bie
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