
RB 5 2020ZPC OTMUCHÓW S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie cy nr 5 / 2020

Data sporz dzenia: 2020-02-28

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Informacja nt. zmian organizacyjnych w ramach Grupy Kapita owej Emitenta 

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

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  w dniu 28 lutego 2020 roku podj  decyzj  o 
rozpocz ciu procedury rozwi zania i likwidacji dwóch spó ek zale nych od Emitenta tj. Otmuchów Logistyka sp. z 
o.o. [Otmuchów Logistyka] oraz Aero Snack Sp. z o.o. [Aero Snack].
Dzia alno  realizowana przez wskazane powy ej spó ki zale ne ma charakter ograniczony i wspieraj cy dla 
dwóch kluczowych podmiotów z Grupy Kapita owej Emitenta tj. ZPC Otmuchów oraz PWC Odra S.A. [PWC Odra]. 
Powy sza decyzja zwi zana jest z zamiarem uporz dkowania struktury organizacyjnej Emitenta, optymalizacji 
procesów realizowanych w ramach jego Grupy Kapita owej oraz zamiarem koncentracji zasobów operacyjnych na 
dzia alno ci Emitenta oraz PWC Odra.
Dzia alno  prowadzona przez Otmuchów Logistyka odpowiada a za 1,6% skonsolidowanych przychodów ze 
sprzeda y za okres 3Q2019 przy osi gni ciu cznego wyniku netto w wysoko ci -0,7 mln z  w powy szym okresie. 
Udzia  aktywów Otmuchów Logistyka w sumie bilansowej Grupy Kapita owej na koniec grudnia 2019 roku wynosi  
1,9%.
Z kolei dzia alno  prowadzona przez Aero Snack odpowiada a za 3,4%  skonsolidowanych przychodów ze 
sprzeda y za okres 3Q2019 przy osi gni ciu cznego wyniku netto w wysoko ci -0,2 mln z  w powy szym okresie. 
Udzia  aktywów Aero Snack w sumie bilansowej Grupy Kapita owej na koniec grudnia 2019 roku wynosi  1,6%. 
Emitent wyja nia przy tym, i  dzia alno  Aero Snack zosta a zaklasyfikowana oraz prezentowana w 
sprawozdaniach finansowych jako dzia alno  zaniechana. 
Emitent ocenia, i  procedury likwidacji powy szych podmiotów potrwaj  ok. 3-6 miesi cy. Emitent przewiduje przy 
tym, i  proces likwidacji ww. spó ek zale nych nie b dzie mia  istotnego wp ywu na wyniki w ciwych okresów  
sprawozdawczych [odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane].

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
2020-02-28 MAREK PI TKOWSKI Prezes Zarz du Marek Pi tkowski
2020-02-28 JAROS AW KREDOSZY SKI Wiceprezes Zarz du Jaros aw Kredoszy ski
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