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Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Po rednie nabycie akcji w PWC Odra S.A. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d Z.P.C "Otmuchów" S.A. (ZPC Otmuchów, Spó ka) informuje, e w dniu 6 maja 2011 r. ZPC Otmuchów 
podpisa a z  IPOPEMA 21 Funduszem Inwestycyjnym Zamkni tym Aktywów Niepublicznych (IPOPEMA 21 FIZ AN) 
umow  nabycia 300 udzia ów w spó ce Colian Investment Sp. z o.o.  z siedzib  w Opatówku, wpisanej do 
Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy Pozna -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX 
Wydzia  Gospodarczy - KRS  pod numerem 0000373552 (Colian Investment) o warto ci nominalnej 100 z  ka dy, 
stanowi cych 100% kapita u zak adowego tej spó ki, za cen  7.075.560 z .

Celem zawarcia umowy przez ZPC Otmuchów by o uzyskanie po rednio wp ywu i mo liwo  podejmowania 
decyzji wobec Przedsi biorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A. z siedzib  w Brzegu  wpisanego przez S d 
Rejonowy w Opolu - VIII Wydzia  Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsi biorców KRS pod nr 0000025808 (PWC 
Odra), ze wzgl du na fakt, i  Colian Investment jest posiadaczem 807.044 akcji PWC Odra, stanowi cych 21,0% 
kapita u zak adowego tej spó ki oraz 20,1% ogólnej liczby g osów na jej walnym zgromadzeniu.  Colian Investment 
jest ponadto stron  warunkowych umów nabycia cznie 18.770 akcji imiennych PWC Odra od osób fizycznych. 
Nie prowadzi innej dzia alno ci operacyjnej.

ZPC Otmuchów zobowi za  si , jako wspólnik Colian Investment, do odbycia nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia tej spó ki z porz dkiem obrad uwzgl dniaj cym podj cie uchwa  w przedmiocie zmiany firmy 
siedziby i zarz du spó ki. Zawinione niewykonanie tego zobowi zania i zobligowania zarz du do z enia wniosku 
o wpis zmian w KRS ma skutkowa  zap at  kary umownej w wysoko ci 1 mln z , co nie ogranicza mo liwo ci 
dochodzenia przez sprzedaj cego odszkodowania na zasadach ogólnych. Sprzedaj cy podlega karze umownej w 
wysoko ci 18 mln z  w przypadku, gdyby do daty zmiany zarz du zosta y z one dyspozycje dotycz ce rodków na 
rachunku bankowym Colian Investment b  zawarte umowy lub z one oferty, których przedmiotem by yby w 
szczególno ci akcje PWC Odra stanowi ce w asno  tej spó ki. W przypadku nieprawdziwo ci któregokolwiek z 

wiadcze  i zapewnie  z onych przez IPOPEMA 21 FIZ AN w umowie ZPC Otmuchów b dzie uprawniony 
(niezale nie od innych uprawnie  wynikaj cych z przepisów prawa i zapisów umowy) do dania zap aty 
odszkodowania, które zostanie ustalone jako kwota odpowiadaj ca obni eniu warto ci nabytych udzia ów 
wzgl dem stanu, jaki by istnia , gdyby dane o wiadczenie i zapewnienie by o prawdziwe.

Ponadto w dniu 6 maja 2011 r. ZPC Otmuchów zawar a z IPOPEMA 21 FIZ AN umow , w której  IPOPEMA 21 FIZ 
AN zobowi za  si  przenie  na Spó  do dnia 13 maja 2011 r. wierzytelno  wekslow  wobec Colian 
Investment i wszystkie prawa z weksla, która to wierzytelno  wraz z odsetkami na dzie  nabycia opiewa na sum  
10.120.833 z .

ZPC Otmuchów przys uguje prawo do odst pienia od tej umowy oraz dania od zap aty kary umownej w 
wysoko ci 10.120.833 z  w przypadku niewykonania zobowi zania przez IPOPEMA 21 FIZ AN oraz prawo 
odst pienia od umowy w przypadku rozwi zania lub niewa no ci itp. umowy nabycia udzia ów w Colian 
Investment. 

Przed nabyciem udzia ów w spó ce Colian Investment ZPC Otmuchów posiada  196.950 akcji PWC Odra, 
stanowi cych 5,1% kapita u zak adowego tej spó ki oraz 4,3% ogólnej liczby g osów na jej walnym zgromadzeniu.

PWC Odra jest producentem szerokiej gamy s odyczy. Do jej kluczowych wyrobów nale : cha wa (w produkcji 
której spó ka jest liderem rynku), karmelki oraz praliny. W 2010 r. spó ka osi gn a przychody na poziomie 109 
mln z  oraz zysk netto w wysoko ci 973 tys. z .

Jako kryterium uznania sumy warto ci umów zawartych z IPOPEMA 21 FIZ AN za umow  znacz  Spó ka przyj a 
10% warto ci kapita ów w asnych.

Szczegó owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bie cych 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych […] 
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ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA

(pe na nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A. Spo ywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

48-385 Otmuchów

(kod pocztowy) (miejscowo )

Nyska 21

(ulica) (numer)

(77) 431 50 83 (77) 431 50 85

(telefon) (fax)

zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl

(e-mail) (www)

7530012546 531258977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-06 BERNARD W GIEREK PREZES ZARZ DU Bernard W gierek
2011-05-06 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZ DU Krzysztof Dziewicki
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