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Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spó ka) informuje, i  w dniu 1 czerwca 2016 roku mia a miejsce transakcja 
wniesienia wk adu w postaci aktywów spó ki zale nej Otmuchów Marketing sp. z o.o. (Otmuchów Marketing) do 
spó ki zale nej CHOCO – Zak ady Przemys u Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. spó ka komandytowa (CHOCO 
ZPC) w zwi zku z przyst pieniem do CHOCO ZPC w charakterze komandytariusza spó ki Otmuchów Marketing. 
Dotychczas komandytariuszami CHOCO ZPC by y Jedno  sp. z o.o. (Jedno )  oraz PWC Odra S.A. (PWC Odra) 
a komplementariuszem Emitent. Transakcja o której mowa powy ej zosta a zrealizowana w wykonaniu zawartej w 
dniu 1 czerwca 2016 roku umowy przeniesienia w asno ci wk adu do spó ki komandytowej zawartej pomi dzy 
Otmuchów Marketing a CHOCO ZPC (Umowa). 
Na aktywa stanowi ce przedmiot wk adu sk ada si  wyodr bniona pod wzgl dem organizacyjnym oraz 
finansowym cz  biznesowa Otmuchów Marketing w sk ad której wchodz  w szczególno ci warto ci 
niematerialne i prawne, rodki trwa e oraz wyposa enie, aktywa obrotowe, w tym nale no ci i zapasy, prawa 
wynikaj ce z umów lub innych stosunków prawnych zwi zanych z Otmuchów Marketing, stosunki pracy z 
pracownikami Otmuchów Marketing jak równie  patenty i inne prawa w asno ci przemys owej, w tym prawa 
autorskie do znaków towarowych zwi zane z Emitentem, Jedno   oraz PWC Odra. Warto  przedmiotu wk adu 
wniesionego do CHOCO ZPC w ksi gach rachunkowych tej spó ki wynosi 15,2 mln z . 
W zwi zku z dotychczasowym uj ciem w ksi gach rachunkowych Otmuchów Marketing aktywów sk adaj cych si  
na przedmiot wk adu w wysoko ci ok. 51,1 mln z  zostanie dokonana weryfikacja zasadno ci uj cia aktywów w 
ww. kwocie w ksi gach rachunkowych tej spó ki jak równie  niezb dna aktualizacja tej warto ci. Jednocze nie 
Emitent informuje, i  aktualizacja warto ci ww. aktywów, w zwi zku z wy czeniami konsolidacyjnymi 
dokonywanymi na potrzeby sporz dzania sprawozda  finansowych, nie b dzie mia a wp ywu na jakiekolwiek 
pozycje aktywów, pasywów oraz wyniku tak jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Emitenta.   
Intencj  Emitenta jest docelowo przeniesienie w szczególno ci praw autorskich i znaków towarowych zwi zanych 
z Emitentem, Jedno  oraz PWC Odra, dla których proces zarz dzania realizowany by  dotychczas przez 
Otmuchów Marketing, bezpo rednio do ww. spó ek. Transakcja, o której mowa powy ej ma na celu 
uporz dkowanie organizacyjne poszczególnych obszarów dzia alno ci Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów w 
zwi zku z przyj tymi zaktualizowanymi za eniami strategicznymi kierunków rozwoju Grupy Kapita owej ZPC 
Otmuchów, o których Emitent informowa  w raporcie bie cym nr 3/2016 z dnia 30 marca 2016 roku oraz 
planowanymi dezinwestycjami wybranych aktywów wytwórczych. 
Otmuchów Marketing oraz CHOCO ZPC, jako jednostki nale ce do Grupy Kapita owej Emitenta, s  podmiotami 
powi zanymi z Emitentem. W zwi zku z opisan  powy ej transakcj , wspólnikiem tego podmiotu w charakterze 
komplementariusza pozostaje Emitent a wspólnikami CHOCO ZPC b cymi komandytariuszami s  PWC Odra, 
Jedno  oraz Otmuchów Marketing. W zwi zku z transakcj  aktualnie Emitent,  PWC Odra i Jedno  uczestnicz  w 
zysku i stratach CHOCO ZPC w wysoko ci po 0,01% a Otmuchów Marketing w wysoko ci 99,97%.
Umowa nie zawiera postanowie  dotycz cych kar umownych. Warto  Umowy oraz wk adu wniesionego przez 
Otmuchów Marketing do CHOCO ZPC spe nia kryteria uznania odpowiednio aktywa o znacznej warto ci oraz 
umow  o znacznej warto ci, których warto  przekracza 10% warto ci kapita ów w asnych Emitenta. 
Szczegó owa podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie cych i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych [...]

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
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48-385 Otmuchów
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(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
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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

2016-06-02 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZ DU Mariusz Popek
2016-06-02 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz

2016-06-02 BART OMIEJ BIE WICEPREZES ZARZ DU Bart omiej Bie
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