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Temat

Aktualizacja informacji w sprawie analizy perspektyw działalności Grupy Otmuchów – odtajnienie informacji 
dotyczącej prowadzonych rozmów. 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 w sprawie przebiegu analiz perspektyw działalności Grupy 
Otmuchów Zarząd ZPC Otmuchów S.A. ["Spółka", "Emitent"], przekazuje do publicznej wiadomości treść 
opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej prowadzonych rozmów, które mogą mieć wpływ na perspektywy 
działalności Grupy Otmuchów oraz przebieg prowadzonych analiz. 
Opóźnieniu przez Emitenta podlegała informacja nt. zawarcia w dniu 20 czerwca 2022 r. przez jego podmiot 
zależny Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. [PWC Odra] umowy o poufności z jednym z 
producentów słodyczy z rynków dalekowschodnich, o globalnym zasięgu działalności i skali rocznych obrotów 
przekraczających 1 mld USD [Partner], w celu zapewnienia możliwości rozpoczęcia prowadzenia rozmów, nt. 
ustalenia obszarów oraz zasadności prowadzenia wzajemnej współpracy w obszarze produkcji słodyczy. Wśród 
opcji rozważane są m.in. (1) możliwość zawiązania inicjatywy joint venture, w ramach której Grupa Otmuchów 
wniosłaby wydzieloną część przedsiębiorstwa PWC Odra do joint venture, a Partner urządzenia do produkcji, 
know-how oraz wymagany wkład finansowy do uruchomienia produkcji, lub (2) możliwość bezpośredniej 
produkcji przez Grupę Otmuchów słodyczy dla Partnera, jak również ww. opcje łącznie. Na dzień publikacji 
niniejszego raportu wybór opcji współpracy nie został rozstrzygnięty, a niesformalizowane rozmowy pozostają w 
toku. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta intencją stron jest zawarcie ewentualnej umowy o współpracy, po 
uprzednim określeniu w formie listu intencyjnego, co na dzień dzisiejszy jeszcze nie nastąpiło, obszarów oraz 
wyboru opcji współpracy. Emitent zastrzega, przy tym, że zawarcie ww. umowy o poufności nie przesądza o 
dalszym pozytywnym przebiegu i finalizacji rozmów.
Emitent przekazuje powyższą informację, nt. wstępnego etapu rozmów, do wiadomości publicznej w związku z 
ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 lit. c) rozporządzenia MAR, które w ocenie Spółki nie 
zachodzą dłużej w związku z planowanymi obradami zwołanego na dzień 19 października 2022 r. nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia Spółki, w porządku obrad którego znajduje się punkt dotyczący podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisję nowych akcji, z których pozyskane środki wykorzystane zostaną m.in. do pokrycia 
części planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z podjęciem wstępnych decyzji kierunkowych co do 
rozwoju zakładu produkcyjnego w Nysie oraz zwiększenia produkcji. Informacja upubliczniana jest w celu 
zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do informacji przed podjęciem przez nich decyzji jako  Walne 
Zgromadzenie Spółki oraz w celu umożliwienia podjęcia przez organy Spółki dalszych decyzji oraz czynności 
korporacyjnych związanych z emisją akcji. Spółka wyjaśnia przy tym, że ewentualny brak finalizacji rozmów z 
Partnerem nie wpłynie na plany związane z rozbudową zakładów produkcyjnych Emitenta w Nysie.
Jednocześnie Emitent informuje, że analiza perspektyw działalności Grupy Otmuchów pozostaje w toku, w tym 
przedmiotem rozważań pozostają perspektywy pozostałych segmentów oraz linii biznesowych Grupy Otmuchów 
oraz przypisanych do nich aktywów z punktu widzenia priorytetów rozwojowych, w związku z czym Spółka w celu 
pozyskania środków własnych na finasowanie ww. inwestycji nie wyklucza ewentualnej sprzedaży części 
wybranych aktywów lub zmiany ich przeznaczenia. 
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z określeniem kierunków rozwoju działalności Grupy Otmuchów lub 
ich realizacją oraz współpracą z ww. Partnerem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów. 
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