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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  w dniu 17 kwietnia 2020 r. powzi  informacj  o 
udost pnieniu przez Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju [NCBR] wyników oceny wniosku z onego przez 
Spó  w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Dzia anie 1.1 "Projekty B+R przedsi biorstw”, Poddzia anie 1.1.1 
„Badania przemys owe i prace rozwojowe realizowane przez przedsi biorstwa”. Przedmiotem projektu jest 
przeprowadzenie prac B+R maj cych na celu wdro enie do w asnej dzia alno ci przedsi biorstwa innowacji 
procesowej obejmuj cej zautomatyzowan  lini  produkcyjn . Zaprojektowana i zbudowana w trakcie trwania 
projektu instalacja pilota owa oparta b dzie na opracowanej przez Spó  koncepcji nowej technologii produkcji 
mleczka w czekoladzie. Zgodnie ze z onym wnioskiem projekt b dzie realizowany w latach 2020-2023.
Zgodnie z wynikami udost pnionymi przez NCBR projekt Emitenta pt. " Prace B+R dotycz ce innowacji 
procesowej w ZPC Otmuchów" znalaz  si  na 14 miejscu na li cie projektów zlokalizowanych w województwie 
innym ni  mazowieckie.
Ca kowity koszt projektu Emitenta mia by wynie  ok. 37,5 mln z , natomiast kwota wnioskowanego 
dofinansowania to ok. 15,9 mln z . Intencj  Emitenta jest realizacja powy szego projektu zgodnie ze z onymi 
wnioskami maj c przy tym na uwadze ewentualn  konieczno  aktualizacji wybranych za  przyj tych na 
potrzeby sporz dzonej dokumentacji zwi zanej z dofinansowaniem oraz uwzgl dniaj c bie ce otoczenie 
biznesowe i bran owe. O zawarciu umowy dotycz cej dofinansowania jak równie  o innych istotnych zdarzeniach 
odnosz cych si  do realizacji projektu obj tego dofinansowaniem Emitent b dzie informowa  w trybie w ciwych 
raportów. 

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
2020-04-17 Marek Pi tkowski Prezes Zarz du Marek Pi tkowski
2020-04-17 Jaros aw Kredoszy ski Wiceprezes Zarz du Jaros aw Kredoszy ski
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