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Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spó ka] informuje, e w zwi zku z zako czeniem w dniu 7 maja 2020 r. 
procesu okresowej weryfikacji warto ci aktywów rzeczowych obejmuj cych przegl d oczekiwanych przysz ych 
warto ci ekonomicznych zwi zanych z wybranymi urz dzeniami i maszynami produkcyjnymi nale cymi do spó ek 
z Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby prac zwi zanych ze sporz dzeniem sprawozda  
finansowych za 2019 rok [odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego], podj ta zosta a decyzja o uj ciu 
w ww. sprawozdaniach finansowych nast puj cych jednorazowych operacji ksi gowych zwi zanych z ocen  
potencjalnej utraty warto ci rynkowej poszczególnych sk adników aktywów i obejmuj cych:
- utworzenie odpisu aktualizuj cego warto  aktywów rzeczowych [maszyny i urz dzenia] nale cych do Emitenta 
w cznej wysoko ci ok 3,8 mln z ;
- utworzenie odpisu aktualizacyjnego warto  aktywów rzeczowych [maszyny i urz dzenia] nale cych do spó ki 
zale nej PWC Odra S.A. w cznej wysoko ci ok 1,3 mln z .
Powy sze operacje wp yn  na odpowiednio jednostkowy wynik netto w wymiarze [-] 3,8 mln z  oraz na 
skonsolidowany wynik netto w wymiarze [-]5,1 mln z . 
Emitent zwraca uwag , i  powy sze operacje maj  charakter ksi gowy i nie wp ywaj  na sytuacj  p ynno ciow  
Spó ki oraz jej Grupy Kapita owej jak równie  operacje te nie wp ywaj  na wysoko  wska ników wskazanych w 
kowenantach uj tych w umowach kredytowych, których stron  s  spó ki z Grupy Kapita owej Emitenta. 
Jednocze nie Emitent informuje, i  szczegó owe informacje nt. wyników finansowych za 2019 rok zostan  
przekazane w raportach odpowiednio Spó ki i Grupy Kapita owej Emitenta za ww. okres, których publikacja 
przewidziana jest na dzie  14 maja 2020 r. 

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
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48-385 Otmuchów

(kod pocztowy) (miejscowo )
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(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
2020-05-07 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Piatkowski
2020-05-07 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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