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Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) informuje, e w zwi zku z zako czeniem w dniu 1 kwietnia 2019 r. 
przegl du stanu postepowa  spornych, których stron  s  spó ki z Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów 
realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozda  finansowych za 2018 rok, Zarz d Spó ki 
kieruj c si  zasad  ostro no ci podj  decyzj  o utworzeniu rezerwy na potencjalne przysz e zobowi zania, które 
mog  si  pojawi  w przypadku niekorzystnych rozstrzygni  spraw s dowych dotycz cych potencjalnych 
zobowi za  dotycz cych zakupu przez Spó  akcji spó ki zale nej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. (PWC Odra). 
Emitent wskazuje, i  post powania, o których mowa powy ej na dzie  utworzenia rezerwy pozostaj  w toku 
postepowania przed s dem I instancji.
Rezerwa zosta a utworzona w kwocie ok. 4,4 mln z  i w tej wysoko ci wp ynie negatywnie na jednostkowe oraz 
skonsolidowane wyniki 2018 roku poprzez uj cie w pozycji pozosta ych kosztów operacyjnych. 
Na kwot  rezerwy sk adaj  si  koszty s dowe, jak równie  kwota szacunkowego odpisu aktualizuj cego 
potencjalnie, nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich warto ci do warto ci godziwej 
ujmowanej w ksi gach rachunkowych Emitenta.
Emitent wyja nia, i  utworzenie przedmiotowych rezerw ma charakter operacji ksi gowej i nie ma wp ywu na 
sytuacj  p ynno ciow  Spó ki oraz Grupy Kapita owej.
Jednocze nie w zwi zku z zako czeniem w dniu 1 kwietnia 2019 r. procesu agregacji danych finansowych 
realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spó ki oraz Grupy 
Kapita owej Emitenta za 2018 rok, podj ta zosta a decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomo ci wst pnych 
wyników finansowych za ww. okres.
Wst pne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta za rok obrotowy 2018 [w nawiasie przedstawiono dane za 
analogiczny okres 2017 roku]:
Wst pne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta:
- przychody netto ze sprzeda y: 223,2 mln z  w 2018 roku [226,3  mln z  w 2017 roku],
- EBITDA: 2,24 mln z  w 2018 roku [8,8  mln z  w 2017 roku], 
- strata z dzia alno ci operacyjnej: -10,2 mln z  w 2018 roku [-2,1  mln z  w 2017 roku], 
- strata netto:  -13,1 mln z  w 2018 roku [-3,9 mln z  w 2017 roku].
Na wskazane powy ej wyniki finansowe mia y wp yw w szczególno ci:
•    utworzenie rezerwy na potencjalne przysz e zobowi zania, o której mowa powy ej jak równie  utworzenie rezerw 
na potencjalne zobowi zania o których Emitent informowa  w raporcie bie cym 30/2018;
•    spadek sprzeda y a segmencie s odyczy zanotowany w pierwszych miesi cach 2018 roku oraz naliczone kary 
wynikaj ce z braków asortymentowych spowodowanych przesuni ciami harmonogramu procesu inwestycyjnego 
•    uj cie w kosztach kilku operacji ksi gowych dotycz cych nale no ci lat ubieg ych oraz zdarze  pokrewnych na 

czn  kwot  ok. 0,9 mln z .
 
Jednocze nie maj c na celu zapewnienie porównywalno ci podstawowych wyników finansowych Emitent 
przedstawia wst pne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta znormalizowane o zdarzenia maj ce 
charakter nietypowych zdarze  jednorazowych. Poziomy EBITDA i EBITDA znormalizowana nie s  zdefiniowane 
przez Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej jednak e stanowi  u yteczny wska nik 
finansowy zdolno ci zaci gania i obs ugi zad enia. Nale y mie  przy tym na uwadze, e wska nik EBITDA mo e 
by  wyliczany inaczej przez inne podmioty. 
Wst pne, znormalizowane wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta: 
- znormalizowana EBITDA: 10,6 mln z  w 2018 roku [10,2  mln z  w 2017 roku], 
- znormalizowana strata z dzia alno ci operacyjnej: -1,9 mln z  w 2018 roku [-0,8  mln z  w 2017 roku], 
- znormalizowana strata netto:  -6,4 mln z  w 2018 roku [-4,4 mln z  w 2017 roku].
Emitent informuje, e proces badania rocznych sprawozda  finansowych pozostaje w toku a ostateczne wyniki 
finansowe Grupy Kapita owej za ww. okres zostan  przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 
rok, który zostanie opublikowany w dniu 10 kwietnia 2019 r.
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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
2019-04-01 BOGUS AW SZLADEWSKI Prezes Zarz du Bogus aw Szladewski
2019-04-01 JAROS AW KREDOSZY SKI Wiceprezes Zarz du Jaros aw Kredoszy ski
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