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Aktualizacja informacji nt. sprawy s dowej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 4/2019 dotycz cego wydania przez S d Rejonowy w Nysie 
nieprawomocnego wyroku w I instancji w sprawie sporu dotycz cego roszcze  o zakup przez Zak ad Przemys u 
Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) od akcjonariuszy akcji spó ki zale nej od Emitenta tj. PWC Odra 
S.A. (PWC Odra), Zarz d Emitenta informuje, e w dniu 3 lipca 2020 r. powzi  informacj  o oddaleniu w tym 
samym dniu przez S d Okr gowy w Opolu apelacji z onej przez Spó  od ww. wyroku. 
Wobec powy szego ww. wyrok S du Rejonowego w Nysie zobowi zuj cy Emitenta do nabycia od akcjonariuszy 
PWC Odra akcji za czn  kwot  ok. 2,85 mln z  w terminie siedmiu dni od prawomocno ci orzeczenia sta  si  
prawomocny. 
Jednocze nie Spó ka informuje, e wyrok S du Okr gowego w Opolu nie b dzie mia  wp ywu na wynik bie cego 
okresu sprawozdawczego, poniewa  zobowi zanie, o którym mowa powy ej oraz koszty s dowe zosta y obj te 
rezerw  uwzgl dnion  w wynikach 2018 roku. O utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowi zania  Spó ka 
informowa a raportem bie cym nr 2/2019. 

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

ZPC OTMUCHÓW S.A. Spo ywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowo )

Nyska 21
(ulica) (numer)

(77)401 72 00 (77)435 64 14
(telefon) (fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl www.grupaotmuchow.pl
(e-mail) (www)

7530012546 531258977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Pi tkowski
2020-07-03 MONIKA BUTZ PROKURENT Monika Butz
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