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Temat
Informacja nt. z enia przez Emitenta wezwa  do zap aty  - ujawnienie opó nionej informacji poufnej o podj ciu 
decyzji o dochodzeniu roszcze
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  w dniu 11 czerwca 2021 r. podj  czynno ci zwi zane ze 
eniem w odniesieniu do oznaczonych osób fizycznych pe ni cych funkcje kierownicze i mened erskie w Spó ce 

oraz spó ce zale nej PWC Odra S.A. [PWC Odra] w latach 2018 oraz 2019, wezwa  do zap aty [na zasadzie 
solidarnej] odszkodowania. Powy sze wezwania maj  zwi zek ze zidentyfikowanymi zdarzeniami szkodz cymi - 
które mia y miejsce w latach 2018 i 2019, a których wyst pienie wp ywa o na kolejne okresy -  dotycz cymi 
zidentyfikowanych nieprawid owo ci w sprzeda y produktów w grupie Emitenta. 
Opisane powy ej dzia ania Zarz du, zwi zane ze z eniem wezwa  do zap aty, zosta y podj te w zwi zku z 
przeprowadzonymi czynno ciami kontrolnymi zrealizowanymi m.in. przez niezale nych ekspertów zewn trznych, w 
wyniku których zidentyfikowane zosta y nieprawid owo ci oraz wyrz dzenie szkody Emitentowi oraz PWC Odra, 
która jest wst pnie szacowana na ok. 35 mln z cznie. Maj c na uwadze wst pny etap podj tych czynno ci, 
kwota ta b dzie podlega a weryfikacji w miar  realizowania dalszych czynno ci, zmierzaj cych do uzyskania 
odszkodowania. 
Emitent wyja nia przy tym, i  okoliczno  zidentyfikowania nieprawid owo ci, jak równie  podj cia opisanych 
powy ej dzia  nie wp ywa na bie  sytuacj  operacyjn  oraz finansow  Emitenta, w tym na wysoko  aktywów 
Grupy Kapita owej Spó ki i tym samym okoliczno  ta nie rodzi po stronie Emitenta konieczno ci dokonywania 
jednorazowych operacji o charakterze ksi gowym odnosz cych si  do maj tku Spó ki. 
Intencj  Emitenta jest podj cie dalszych przewidzianych przepisami prawa dzia  maj cych na celu dochodzenie 
roszcze  wynikaj cych ze zidentyfikowanych nieprawid owo ci. 
Zarz d Emitenta informuje przy tym, i  Emitent w dniu 26 maja 2021 roku podj  decyzj  o opó nieniu przekazania 
do publicznej wiadomo ci informacji poufnej nt. podj cia przez Zarz d Spó ki w tym samym dniu decyzji o 
zamiarze podj cia czynno ci zwi zanych z dochodzeniem roszcze , w tym z eniem wezwa  do zap aty 
odszkodowania. Przekazanie do publicznej wiadomo ci wskazanej powy ej informacji poufnej w dacie jej 
powstania, mog oby w ocenie Emitenta wywo  negatywne skutki zwi zane m.in. z mo liwo ci  wyst pienia 
niepo danych zachowa  osób, do których adresowane s  przedmiotowe wezwania, co mog oby powodowa  
negatywne skutki dla mo liwo ci realizacji po danego przez Emitenta scenariusza dzia  dochodzenia 
przedmiotowych roszcze , co narusza oby s uszny interes Emitenta. Jednocze nie Emitent informuje, i  
informacje przekazane niniejszym raportem bie cym konsumuj  tre  wskazanej powy ej opó nionej informacji 
poufnej.
O kolejnych zdarzeniach zwi zanych z ww. dzia aniami Emitent b dzie informowa  zgodnie z obowi zuj cymi go 
przepisami prawa. 

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) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl www.grupaotmuchow.pl
(e-mail) (www)

7530012546 531258977

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 13 2021ZPC OTMUCHÓW S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Piatkowski
2021-06-11 ADAM FRAJTAK CZ ONEK ZARZ DU Adam Frajtak
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