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Informacja nt. decyzji o uczestniczeniu Emitenta w podwy szeniu kapita u zak adowego spó ki zale nej PWC Odra
S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre

raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 34/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji za
strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapita owej Zarz d ZPC Otmuchów (Emitent, Spó ka) informuje, i w dniu
20 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spó ki podj a decyzj w sprawie wyra enia zgody na obj cie przez Spó
nie
wi cej ni 17.375.261 akcji nowej emisji w spó ce zale nej PWC Odra S.A. (PWC Odra).
Emitent wyja nia, i decyzja w sprawie ewentualnego podwy szenia kapita u zak adowego PWC Odra w drodze
emisji 19 775 261 akcji nowej emisji zostanie podj ta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PWC Odra w
dniu 22 grudnia 2016 r. Podwy szenie kapita u zak adowego tej spó ki zostanie zrealizowane poprzez emisj akcji
imiennych uprzywilejowanych co do g osu (jedna akcja uprawnia b dzie do dwóch g osów) a emisja tych akcji
ma zosta przeprowadzona w ramach subskrypcji zamkni tej poprzez zaoferowanie akcji wy cznie
dotychczasowym akcjonariuszom PWC Odra, którym s y prawo poboru. Cena emisyjna, po jakiej Spó ka
nab dzie akcje nowej emisji PWC Odra wynosi b dzie jeden z oty za akcj , a akcje te maj zosta op acone
wk adami pieni nymi.
Emitent przypomina, i zgodnie ze zaktualizowanymi za eniami strategicznymi aktywa obejmuj ce akcje PWC
Odra zosta y wy czone z planowanego procesu dezinwestycji.

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
(pe na nazwa emi tenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spo ywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)
48-385
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Otmuchów

(kod pocztowy)
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)

Nyska

21
(ulic a)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85
(tel efon)

(fax)

gpw@zpc otmuchow.c om.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data

Imi i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2016-12-20

PRZEMYS AW DANOWSKI

Prezes Zarz du

Przemys aw Danowski

2016-12-20

JAROS AW KAPITANOWICZ

Wi ceprezes Zarz du

Jaros aw Kapitanowicz

2016-12-20

BOGUS AW SZLADEWSKI

Wi ceprezes Zarz du

Bogus aw Szladewski
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