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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia rezerw na potencjalne 
zobowiązania Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż powziął 
informację o wydaniu w dniu 10 grudnia 2018 r. przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Sąd Apelacyjny) wyroku w 
sprawie sporu dotyczącego roszczeń o zakup przez Spółkę od 14 akcjonariuszy łącznie 257.497 akcji spółki 
zależnej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. (PWC Odra) zobowiązującego Spółkę w szczególności do złożenia 
oświadczeń woli w sprawie zakupu ww. akcji PWC Odra oraz do poniesienia kosztów sądowych.
Emitent informuje, iż na moment publikacji niniejszego komunikatu oczekuje na wydanie pisemnego 
uzasadnienia do wyroku. Niezwłocznie po zapoznaniu się z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej Emitent 
przekaże aktualizację informacji odnośnie ewentualnego złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. 
Jednocześnie Emitent informuje, iż z uwagi na utworzenie rezerwy w wysokości 2.44 mln zł na poziomie wyniku 
jednostkowego oraz skonsolidowanego niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego nie będzie miał dodatkowego 
istotnego wpływu na wynik bieżącego okresu sprawozdawczego. Emitent przypomina, iż wskazana powyżej kwota 
rezerw obejmuje koszty sądowe oraz koszty apelacji, jak również kwotę szacunkowego odpisu aktualizującego 
nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w 
księgach rachunkowych Emitenta.
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