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Informacja o transakcjach zwi zanych z przydzia em akcji 

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe ni ce obowi zki zarz dcze.

Tre  raportu:

Zarz d Zak adów Przemys u Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) informuje, e w dniu 9 lipca 2018 r. 
do Spó ki wp yn y w trybie art. 19 ust. 1 Rozporz dzenia MAR trzy powiadomienia notyfikacyjne od osób 
pe ni cych obowi zki zarz dcze w Spó ce, którego tre  Emitent przekazuje w za czeniu. 
Powiadomienia zwi zane s  z dokonaniem w dniu 6 lipca 2018 roku przydzia u akcji serii E w wykonaniu praw 
poboru (zapisy podstawowe) oraz w wykonaniu zapisów dodatkowych dokonanych w ramach oferty publicznej 
akcji serii E. 
Emitent w tym miejscu przypomina, i :
- osobom sk adaj cym zapisy na akcje oferowane w wykonaniu prawa poboru (zapis podstawowy) przydzielona 
mia a zosta  pe na liczba akcji oferowanych wynikaj ca ze skutecznie z onego przez nich i w pe ni op aconego 
zapisu;
- w przypadku nieobj cia zapisami z onymi w wykonaniu prawa poboru wszystkich akcji oferowanych, 
nieobj te w ten sposób akcje oferowane przeznaczono na realizacj  skutecznie z onych i w pe ni op aconych 
zapisów dodatkowych, a je eli zapisy dodatkowe mia yby opiewa  na wi ksz  liczb  akcji oferowanych ni  
pozostaj ca do obj cia, dokonana mia a zosta  redukcja zapisów dodatkowych.

Za czniki
Plik Opis
ZPC Notyfikacja - Bogus aw Szladewski przydzia  akcji 6 lipca 2018.pdfNotyfikacja B.Szladewski

ZPC Notyfikacja - J_Kredoszynski_przydzia  akc ji 6 lipca 2018.pdfNotyfikacja J.Kredoszy ski

ZPC Notyfikacja - Krzysztof Dziewicki przydzia  akcji 6 l ipca 2018.pdfNotyfikacja K.Dziewicki

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
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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
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(77)401 72 00 (77)435 64 14
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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
2018-07-09 BOGUS W SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-07-09 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko Bogusław Szladewski 

2 Powód powiadomienia 

b)  Stanowisko / Status Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A. 

c)  Pierwotne zawiadomienie 

/ zmiana 

Pierwotne zawiadomienie 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. 

b)  LEI 259400TAT8A65A3WHV72 

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju 

instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym 

przeprowadzono transakcje 

a)  Opis instrumentu 

finansowego, rodzaj 

instrumentu,  

kod identyfikacyjny 

prawa nowej emisji akcji serii E Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów 

S.A. w związku z przydziałem akcji serii E w wykonaniu zapisów podstawowych 

akcje, których dotyczył zapis nie posiadają kodu ISIN 

akcje notowane w obrocie giełdowym posiadają kod ISIN PLZPCOT00018 

b)  Rodzaj transakcji Przydział akcji nowej emisji w ramach wykonania praw poboru (zapis 

podstawowy) po cenie emisyjnej 2,00 zł za jedną akcję 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

2,00 PLN 24.390 

 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

 

24.390 

2,00 PLN 

e)  Data transakcji 2018-07-06 

f)  Miejsce transakcji transakcja poza systemem obrotu 

 



Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI 

2 Powód powiadomienia 

b)  Stanowisko / Status Osoba pełniąca obowiązki zarządcze w ZPC Otmuchów S.A., 

Wiceprezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A. 

c)  Pierwotne zawiadomienie 

/ zmiana 

Pierwotne zawiadomienie 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. 

b)  LEI 259400TAT8A65A3WHV72 

4.1 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju 

instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym 

przeprowadzono transakcje 

a)  Opis instrumentu 

finansowego, rodzaj 

instrumentu,  

kod identyfikacyjny 

prawa nowej emisji akcji serii E Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów 

S.A. w związku z przydziałem akcji serii E w wykonaniu zapisów podstawowych 

akcje, których dotyczył zapis nie posiadają kodu ISIN 

akcje notowane w obrocie giełdowym posiadają kod ISIN PLZPCOT00018 

b)  Rodzaj transakcji Przydział akcji nowej emisji w ramach wykonania praw poboru (zapis 

podstawowy) po cenie emisyjnej 2,00 zł za jedną akcję 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

2,0 PLN 83.000 

 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

 

83.000 

2,0 PLN 

e)  Data transakcji 2018-07-06 

f)  Miejsce transakcji transakcja poza systemem obrotu 



4.2 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju 

instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym 

przeprowadzono transakcje 

a)  Opis instrumentu 

finansowego, rodzaj 

instrumentu,  

kod identyfikacyjny 

prawa nowej emisji akcji serii E Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów 

S.A. w związku z przydziałem akcji serii E w wykonaniu zapisów dodatkowych  

akcje, których dotyczył zapis nie posiadają kodu ISIN 

akcje notowane w obrocie giełdowym posiadają kod ISIN PLZPCOT00018 

b)  Rodzaj transakcji Przydział akcji nowej emisji w ramach wykonania zapisów dodatkowych po 

cenie emisyjnej 2,00 zł za jedną akcję 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

2,0 PLN 37.006 

 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

 

37.006 

2,0 PLN 

e)  Data transakcji 2018-07-06 

f)  Miejsce transakcji transakcja poza systemem obrotu 

 




