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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów SA (Emitent, Spó ka) informuje, i  w dniu 13 pa dziernika 2015 r. zawarto z 
Przedsi biorstwem Przemys u Cukierniczego "Gryf" S.A. (Dostawca, PPC Gryf) cznie pi  umów na dostawy 
pó produktów spo ywczych o cznej warto ci 10,9 mln z  netto. Poza PPC Gryf, stron  dwóch z ww. umów jest 
PWC Odra S.A. natomiast pozosta e trzy umowy zosta y zawarte z Emitentem. 
W zwi zku z zawarciem ww. umów czna warto  umów i zamówie  odpowiednio zawartych lub zleconych przez 
Emitenta oraz spó ki zale ne do realizacji PPC Gryf w okresie od dnia 22 pa dziernika 2014 roku tj. od dnia 
publikacji raportu bie cego nr 25/2014 w sprawie obrotów z PPC Gryf, wynios a 20,8 mln z  netto. 

Umow  o najwi kszej warto ci zawart  w ww. okresie jest jedna z umów zawartych pomi dzy Emitentem a 
Dostawc  w dniu 13 pa dziernika 2015 r. (Umowa). Przedmiotem  Umowy jest dostawa pó produktu spo ywczego 
w postaci czekolady p ynnej o warto ci ok. 3,23 mln z  netto. Umowa zosta a zawarta do dnia 31 marca 2016 r. 
Poszczególne dostawy realizowane b  na podstawie pisemnych zamówie  okre laj cych szczegó owe 
parametry oraz termin dostaw. 

Umowa przewiduje mo liwo  naliczenia kar:
- w przypadku opó nienia w dostawie towaru Emitent jest uprawniony do dania od Dostawcy zap aty kary 
umownej w wysoko ci 2% ceny netto towaru dostarczonego 
z opó nieniem lub niedostarczonego towaru za ka dy dzie  opó nienia,
- w przypadku dostawy towaru niezgodnego z warunkami Umowy, w szczególno ci towaru niezgodnego z 
wymaganiami umownymi Emitent jest uprawniony do dania od Dostawcy zap aty kary umownej w wysoko ci 
10% ceny netto tego towaru, przy czym w przypadku wymiany wadliwego towaru przez Dostawc  na towar wolny od 
wad Emitent nie jest uprawniony do dania zap aty kar umownych przez Dostawc . Emitent jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowa  uzupe niaj cych przekraczaj cych wy ej okre lone kary umowne. 

Pozosta e warunki Umowy nie odbiegaj  od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów oraz 
transakcji.

Jako kryterium uznania cznej warto ci zamówie  i umów za znacz ce przyj to 10% kapita ów w asnych 
Emitenta.

Szczegó owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bie cych i okresowych […].

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) 431 50 83 (77) 431 50 85

(telefon) (fax)

zpc@zpcotmuchow.com.pl http://www.grupaotmuchow.pl/

(e-mail) (www)

7530012546 531258977

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 17 2015ZPC OTMUCHÓW S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-13 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZ DU Mariusz Popek

2015-10-13 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz

2015-10-13 BART OMIEJ BIE WICEPREZES ZARZ DU Bart omiej Bie
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