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Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna
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 21 lutego 2020 roku do Spó ki wp yn o 
sporz dzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej […] zawiadomienie od Warsaw Equity Management S.A. 
[WEM] o zmianie dotychczas posiadanego udzia u w ogólnej liczbie g osów Emitenta. 

WEM zawiadomi  o tym, e w dniu 14 lutego 2020 roku dosz o do zaj cia innego ni  czynno  prawna zdarzenia 
prawnego tj. po czenia WEM jako spó ki przejmuj cej ze spó , nale  do tej samej grupy kapita owej do 
której nale y WEM tj. ze spó  Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. [WEI] jako spó  przejmowan , w wyniku 
którego to zdarzenia WEM przej a WEI (po czenie przez przej cie), a w konsekwencji dosz o do zmiany 
dotychczas posiadanego udzia u w ogólnej liczbie g osów Emitenta przez WEM. 

W wyniku ww. po czenia, zgodnie z tre ci  otrzymanego zawiadomienia czna suma liczby g osów w Spó ce 
przys uguj cych WEM wynosi 454.401, stanowi cych 1,78 % ogólnej liczby g osów w Spó ce, za  WEM cznie z 
podmiotem zale nym od WEM tj. Xarus Holdings Limited z siedzib  w Larnace, Cypr posiada 16.410.645 g osów 
w Spó ce stanowi cych 64,36% ogólnej liczby g osów w Spó ce.

Pe  tre  otrzymanego zawiadomienia Spó ka przekazuje w za czeniu do niniejszego raportu bie cego. 

Za czniki
Plik Opis
Za cznik_zawiadomienie WEM..pdf Zawiadomienie WEM

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
(ul ica) (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
2020-02-21 MAREK PI TKOWSKI Prezes Zarz du Marek Pi tkowski
2020-02-21 JAROS AW KREDOSZY SKI Wiceprezes Zarz du Jaros aw Kredoszy ski
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