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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tre

raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) informuje, e w dniu 6 lipca 2017 roku do Spó ki wp yn o
sporz dzone w j zyku angielskim zawiadomienie od znacz cego Akcjonariusza Spó ki tj. XARUS Holdings
Limited z siedzib w Larnace (Cypr) dotycz ce zmiany udzia u w ogólnej liczbie g osów w Spó ce. Orygina
zawiadomienia Emitent przekazuje w formie za cznika do niniejszego raportu bie cego, natomiast t umaczenie
zawiadomienia na j zyk polski Emitent przekazuje poni ej, z tym jednak zastrze eniem, e wi
ca pozostaje
oryginalna, angloj zyczna wersja zawiadomienia.
umaczenie otrzymanego zawiadomienia:
„Spó ka Xarus Holdings Limited zarejestrowana w Larnace (Republika Cypru), b
ca Spó
prawa
cypryjskiego z siedzib na ul. Lordou Vyronos 61, Budynek Lumiel 4 pi tro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do
cypryjskiego rejestru przedsi biorców pod numerem HE:260354 („Xarus”) w oparciu o art. 69 par. 2 punkt 1 i 2 w
po czeniu z art. 69 par. 4 punkty 1-9 ustawy z 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej, Warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz.U. z 2016
poz.1639 ze zm.) („Ustawa”), informuje, e:
w rezultacie zakupu dokonanego na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie w dniu 6 lipca 2017 roku
861.556 akcji spó ki publicznej Zak adów Przemys u Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzib w Otmuchowie
przy ulicy Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów, wpisanej do Rejestru Przedsi biorców w Krajowym Rejestrze
dowym prowadzonym przez S d Okr gowy w Opolu, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
pod numerem KRS 0000028079 (dalej zwan „Spó ”) („Transakcja”), nast pi a zmiana struktury akcjonariatu
reprezentuj cego ponad 33% praw g osu w Spó ce nale cej do Xarus, jako rezultat wzrostu o 6,76% praw do
osu w Spó ce nale cej do Xarus.
W dniu poprzedzaj cym Transakcj Xarus posiada 6.491.750 akcji Spó ki, reprezentuj cych 50,92% kapita u
zak adowego Spó ki i uprawniaj cych do 6.491.750 g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki, stanowi cych
50,92% ogólnej liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki.
Obecnie, po Transakcji, Xarus posiada 7.353.306 akcji Spó ki, reprezentuj cych 57,68% kapita u zak adowego
Spó ki i uprawniaj cych do 7.353.306 g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki, stanowi cych 57,68% ogólnej
liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki.
Spó ka Xarus nie ma jednostek zale nych, które bezpo rednio lub po rednio posiadaj akcje Spó ki.
Nie wyst puj warunki wspomniane w art. 87 par.1 pkt 3 lit. c) w po czeniu z art. 69 par. 4 pkt 6 Ustawy, nie ma
osób odpowiadaj cych temu przepisowi.
Nie ma instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy.
W po czeniu z art. 69 par. 4 pkt. 9 Ustawy, obecnie po Transakcji Xarus posiada 7.353.306 akcji Spó ki,
stanowi cych 57,68% kapita u zak adowego Spó ki i uprawniaj cych do 7.353.306 g osów na Walnym
Zgromadzeniu Spó ki, stanowi cych 57,68% ogólnej liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki.”
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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

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowo

Nyska

)
21

(ul ica)

(numer)

(77)401 72 00

(77) 431 50 85
(telefon)

(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

2017-07-06

PRZEMYS AW DANOWSKI

Prezes Zarz du

Przemys aw Danowski

2017-07-06

JAROS AW KAPITANOWICZ

Wi ceprezes Zarz du

Jaros aw Kapitanowicz
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