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Informacja na temat rozpocz cia procesu przegl du kierunków rozwoju jednego z segmentów dzia alno ci

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

Tre  raportu:

Zarz d Zak adów Przemys u Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  w dniu 25 listopada 
2020 roku podj  decyzj  o rozpocz ciu procesu przegl du kierunków rozwoju dla  aktywów oraz procesów 
biznesowych przypisanych do segmentu „produkty niadaniowe i zbo owe” Grupy Kapita owej Emitenta. 
Przedmiotowy przegl d uwzgl dnia  b dzie w szczególno ci analizy zwi zane z dotychczasowymi wynikami 
finansowymi oraz bie cymi uwarunkowaniami biznesowymi i ocen  bie cego potencja u dla tego segmentu na 
tle pozosta ych segmentów dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta, trendami rynkowymi i makroekonomicznymi 
oraz otoczeniem regulacyjnym i rynkowym. Emitent przewiduje równie , i  w ramach przedmiotowego przegl du 
przenalizowany zostanie potencjalny scenariusz obejmuj cy m.in. zaanga owanie inwestora lub inwestorów dla 
wybranych aktywów wytwórczych lub wszystkich aktywów oraz procesów biznesowych przypisanych do powy szego 
segmentu dzia alno ci lub te  zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem. 
Emitent wskazuje, i  na dzie  podj cia rozpocz cia przedmiotowego przegl du nie zosta y podj te adne decyzje 
lub ustalenia w zakresie przysz ych dzia  wzgl dem segmentu „produkty niadaniowe i zbo owe”. 
O ewentualnych, kolejnych istotnych decyzjach odnosz cych si  do ww. procesu Emitent b dzie informowa  w 
trybie w ciwych raportów.

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
2020-11-25 Marek Pi tkowski Prezes Zarz du Marek Pi tkowski
2020-11-25 Adam Frajtak Cz onek Zarz du Adam Frajtak
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