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Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów [Emitent, Spó ka] informuje, i  w zwi zku z zatwierdzeniem w dniu 05 lutego 2021 r. przez 
Rad  Nadzorcz  Spó ki, wesza w ycie w tej samej dacie aktualizacja strategicznych kierunków rozwoju Grupy 
Kapita owej ZPC Otmuchów na lata 2021 -2024.
Rozwój Grupy Kapita owej we wskazanej perspektywie czasowej b dzie koncentrowa  si  na obszarach, w których 
Emitent posiada kompetencje i skupia  si  b dzie na rozwoju posiadanych marek oraz zwi kszaniu mocy 
produkcyjnych. W szczególno ci, Emitent intensyfikowa  b dzie dzia ania we wskazanych poni ej obszarach:
- rozbudowa zak adu produkcyjnego w Otmuchowie, powoduj ca zwi kszenie jego mocy produkcyjnych;
- wprowadzenie nowych form konfekcji produktów;
- utworzenie centrum badawczo – rozwojowego na potrzeby segmentu s odyczy;
- rozwój kompetencji pracowników.
Realizacja poszczególnych kierunków rozwoju finansowana b dzie ze rodków generowanych 
z podstawowej dzia alno ci operacyjnej, finansowania zewn trznego (kredyty bankowe oraz leasingi), rodkami 
pochodz cymi z przyznanego dofinansowania na realizacj  projektu inwestycyjnego jak równie  intencj  Emitenta 
jest, aby w szczególno ci obszar zwi kszenia mocy produkcyjnych by  wspó finansowany rodkami pozyskanymi z 
emisji akcji serii E, które pomniejszaj  kredyty obrotowe w instytucjach kredytowych, z którymi wspó pracuje 
Emitent.
Emitent wskazuje jednocze nie, i  okoliczno  aktualizacji za  strategicznych kierunków rozwoju Grupy 
Kapita owej ZPC Otmuchów pozostaje niezale na od tocz cego si  procesu  przegl du kierunków rozwoju 
"produkty niadaniowe i zbo owe" Grupy Kapita owej Emitenta, o którym Emitent informowa  w raporcie bie cym 
nr 20/2020 z 25 listopada 2020 r. 

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)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
2021-02-05 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Pi tkowski
2021-02-05 ADAM FRAJTAK CZ ONEK ZARZ DU Adam Frajtak

Komisja Nadzoru Finansowego

1


