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Data sporz dzenia: 2021-06-28

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt.  dochodzenia roszcze  

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

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 13/2021 z 11 czerwca 2021 r. w sprawie informacji nt. z enia przez 
Emitenta wezwa  do zap aty w zwi zku z  dochodzeniem roszcze  wynikaj cych ze zidentyfikowanych 
nieprawid owo ci Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  niezale nie od powy szych wezwa , 
w dniu 28 czerwca 2021 r. skierowa  do Towarzystwa Ubezpiecze  i Reasekuracji Allianz Polska S.A. [TUiR] 

cego wystawc  polisy odpowiedzialno ci cywilnej czonków w adz spó ki obowi zuj cej w okresie 
zidentyfikowanych nieprawid owo ci powiadomienie o zdarzeniu ubezpieczeniowym zawieraj cym wezwanie TUiR 
do niezw ocznego spe nienia wiadczenia z umowy ubezpieczenia na rzecz Emitenta oraz spó ki zale nej PWC 
Odra w cznej kwocie 27,1 mln z . Emitent wskazuje, i  przedmiotowe wezwanie obejmuje kwot  ni sz  ni  
wskazana w przywo anym raporcie bie cym z uwagi na ograniczenie cz ci dania do wysoko ci sumy 
ubezpieczenia.
O kolejnych zdarzeniach zwi zanych z ww. dzia aniami Emitent b dzie informowa  zgodnie z obowi zuj cymi go 
przepisami prawa.

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)

sekretariat@zpcotmuchow.pl www.grupaotmuchow.pl
(e-mail) (www)

7530012546 531258977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Piatkowski
2021-06-28 ADAM FRAJTAK CZ ONEK ZARZ DU Adam Frajtak
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