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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie cy nr 12 / 2018

Data sporz dzenia: 2018-06-02

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zwo anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzie  29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Spó ka) dzia aj c na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu 
spó ek handlowych oraz w nawi zaniu do § 6 i § 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spó ki zwo uje na 
dzie  29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki (Walne Zgromadzenie), które odb dzie si  o 
godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Pi knej 18, pi tro V,
w siedzibie Warsaw Equity Management S.A.
Przewidywany porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera: 
1)    Otwarcie obrad.
2)    Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. 
3)    Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwa . 
4)    Przyj cie porz dku obrad.
5)    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2017.
6)    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 
obrotowy 2017.
7)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz z dzia alno ci Grupy Kapita owej Z.P.C. 
Otmuchów S.A za rok obrotowy 2017. 
8)    Rozpatrzenie sprawozdania z dzia alno ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
9)    Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami 
Spó ek Notowanych na GPW w Warszawie.

10)    Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów 
S.A za rok obrotowy 2017.
11)    Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapita owej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017.
12)    Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy Kapita owej 
Z.P.C Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017.
13)    Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z dzia alno ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 
2017.
14)    Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spó ek Notowanych na GPW w Warszawie.
15)    Podj cie uchwa y w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
16)    Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia czonkom Zarz du absolutorium 
z wykonywania przez nich obowi zków w roku obrotowym 2017.
17)    Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia czonkom Rady Nadzorczej absolutorium 
z wykonywania przez nich obowi zków w roku obrotowym 2017. 
18)    Podj cie uchwa y w sprawie powo ania cz onka Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A.
19)    Wolne wnioski.
20)    Zamkni cie obrad.
Opis procedur dotycz cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g osu 
Prawo akcjonariusza do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn  dwudziest  kapita u zak adowego Spó ki mog  

da  umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia Spó ki. danie 
powinno zosta  zg oszone Zarz dowi Spó ki nie pó niej ni  na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem Zgromadzenia tj. nie pó niej ni  8 czerwca 2018 r. danie powinno zawiera  uzasadnienie lub projekt 
uchwa y dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta  z one w postaci 
elektronicznej na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zarz d jest obowi zany niezw ocznie, jednak nie 
pó niej ni  na osiemna cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie pó niej ni  dnia 10 
czerwca 2018 r. og osi  zmiany w porz dku obrad, wprowadzone na danie akcjonariuszy. Og oszenie nast puje 
w sposób w ciwy dla zwo ania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykaza  
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie  z enia dania, za czaj c do dania za wiadczenie 

wiadectwo depozytowe) – wystawione przez w ciwy podmiot – potwierdzaj ce stan posiadania przez 
akcjonariusza lub akcjonariuszy cz ci kapita u zak adowego Spó ki wymaganej do z enia powy szego dania 
(w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych 
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RB 12 2018ZPC OTMUCHÓW S.A.(w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych 
lub b cych osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest za czenie do 
powy szego dania orygina ów lub kopii w ciwych dokumentów, z których b dzie wynika  reprezentacja tych 
podmiotów. Obowi zek za czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz 
elektronicznej dania w postaci w ciwej dla ka dej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia 

 skan i konwersja do formatu PDF). danie w formie pisemnej wraz z kompletem za czników powinno by  
one za potwierdzeniem z enia w siedzibie Spó ki pod adresem: Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wys ane do 

Spó ki, za potwierdzeniem wys ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub – w 
przypadku formy elektronicznej – wys ane Spó ce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl. 
Prawo akcjonariusza do zg aszania projektów uchwa  dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj  zosta  wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spó ki reprezentuj cy co najmniej jedn  dwudziest  kapita u zak adowego Spó ki 
mog  przed terminem Walnego Zgromadzenia zg asza  Spó ce na pi mie lub przy wykorzystaniu poczty 
elektronicznej przes anej na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl projekty uchwa  dotycz ce spraw 
wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj  zosta  wprowadzone do 
porz dku obrad. Spó ka niezw ocznie og asza projekty uchwa  na stronie internetowej. Akcjonariusz lub 
akcjonariusze powinni wykaza  posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie  z enia dania, za czaj c do 

dania za wiadczenie ( wiadectwo depozytowe) – wystawione przez w ciwy podmiot – potwierdzaj ce stan 
posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy cz ci kapita u zak adowego Spó ki wymaganej do z enia 
powy szego dania (w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub 
akcjonariuszy instytucjonalnych lub b cych osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi 
wymagane jest za czenie do powy szego dania orygina ów lub kopii w ciwych dokumentów, z których b dzie 
wynika  reprezentacja tych podmiotów. Obowi zek za czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy 
zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej dania, a to w postaci w ciwej dla ka dej z tych form (dokument 
papierowy w oryginale lub jego kopia b  skan i konwersja do formatu PDF). danie w formie pisemnej wraz z 
kompletem za czników powinno by  z one za potwierdzeniem z enia w siedzibie Spó ki pod adresem: 
Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wys ane do Spó ki, za potwierdzeniem wys ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 
48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub – w przypadku formy elektronicznej – wys ane Spó ce na adres e-mail: 
gpw@zpcotmuchow.com.pl. 
III. Prawo akcjonariusza do zg aszania projektów uchwa  dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad 
podczas Walnego Zgromadzenia. 
Ka dy akcjonariusz mo e podczas Walnego Zgromadzenia zg asza  projekty uchwa  dotycz ce spraw 
wprowadzonych do porz dku obrad. 
IV. Sposób wykonywania prawa g osu przez pe nomocnika, w tym w szczególno ci formularze stosowane podczas 

osowania przez pe nomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spó ki przy wykorzystaniu rodków komunikacji 
elektronicznej o ustanowieniu pe nomocnika. 
1) Akcjonariusz mo e uczestniczy  w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa  prawo g osu osobi cie lub przez 
pe nomocnika. Pe nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba e 
co innego wynika z tre ci pe nomocnictwa. Pe nomocnik mo e udzieli  dalszego pe nomocnictwa, je eli wynika to 
z tre ci pe nomocnictwa. Pe nomocnik mo e reprezentowa  wi cej ni  jednego akcjonariusza i g osowa  
odmiennie z akcji ka dego akcjonariusza. Akcjonariusz Spó ki posiadaj cy akcje zapisane na rachunku zbiorczym, 
mo e ustanowi  oddzielnych pe nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Zasady 
wykonywania prawa g osu przez pe nomocnika stosuje si  do wykonywania prawa g osu przez innego 
przedstawiciela. 
2) Pe nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spó ki i wykonywania prawa g osu wymaga 
udzielenia na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nie 
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego 
kwalifikowanego certyfikatu. Spó ka wskazuje, e zawiadomienie o udzieleniu pe nomocnictwa w postaci 
elektronicznej mo e nast pi  przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej poprzez wys anie e-maila na 
adres: gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej 
powinno zawiera  wskazanie mocodawcy, pe nomocnika oraz tre  pe nomocnictwa. Pe nomocnictwo 
uprawniaj ce do uczestnictwa i wykonywania prawa g osu powinno zosta  przedstawione przy sporz dzaniu listy 
obecno ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spó ki. 
3) W celu zweryfikowania wa no ci pe nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o 
udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej – o którym jest mowa w punkcie poprzedzaj cym – powinny 
by  do czone: skan udzielonego pe nomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalaj cego 
zidentyfikowa  akcjonariusza jako mocodawc  i ustanowionego pe nomocnika. W przypadku, gdy 
pe nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej, 
akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesy a skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym jest 
zarejestrowany. W przypadku, gdy pe nomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadaj ca osobowo ci prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesy a skan aktualnego odpisu z 
rejestru, w którym pe nomocnik jest zarejestrowany. Przes ane drog  elektroniczn  dokumenty powinny by  
przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi ego. Akcjonariusz przesy aj cy zawiadomienie o 
udzieleniu pe nomocnictwa przesy a jednocze nie do Spó ki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i 
pe nomocnika, za po rednictwem których Spó ka b dzie mog a komunikowa  si  z akcjonariuszem i jego 
pe nomocnikiem. Przes anie drog  elektroniczn  wskazanych dokumentów nie zwalnia z obowi zku 
przedstawienia przez pe nomocnika, przy sporz dzaniu listy obecno ci osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu Spó ki, dokumentów s cych jego identyfikacji. 
4) Spó ka podejmuje odpowiednie dzia ania s ce identyfikacji akcjonariusza i pe nomocnika w celu weryfikacji 
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RB 12 2018ZPC OTMUCHÓW S.A.4) Spó ka podejmuje odpowiednie dzia ania s ce identyfikacji akcjonariusza i pe nomocnika w celu weryfikacji 
wa no ci pe nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta mo e polega  mi dzy innymi na 
zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pe nomocnika w celu potwierdzenia 
faktu udzielenia pe nomocnictwa. 
5) Od dnia publikacji niniejszego og oszenia na stronie internetowej Spó ka udost pnia do pobrania formularz 
zawieraj cy wzór pe nomocnictwa w postaci elektronicznej. Wzór formularza jest mo liwy do pobrania ze strony 
internetowej Spó ki, pod adresem: www.grupaotmuchow.pl w zak adce RELACJE INWESTORSKIE -> WALNE 
ZGROMADZENIE. Korzystanie z ww. formularza nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia 
pe nomocnika nale y do Akcjonariusza i Spó ka nie ponosi odpowiedzialno ci za b dy w wype nieniu formularza 
pe nomocnictwa i dzia ania osób pos uguj cych si  pe nomocnictwami. 
6) Zasady dotycz ce udzielania pe nomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pe nomocnictwa stosuje si  
odpowiednio do odwo ania pe nomocnictwa. 
7) Cz onkowie Zarz du i pracownicy Spó ki mog  by  pe nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Je eli 
pe nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spó ki jest cz onek Zarz du, cz onek Rady Nadzorczej, likwidator, 
pracownik Spó ki lub cz onek organów lub pracownik spó ki zale nej od Zak adów Przemys u Cukierniczego 
„Otmuchów” S.A., pe nomocnictwo mo e upowa nia  do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 
Pe nomocnik ma obowi zek ujawni  akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b  mo liwo  
wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pe nomocnictwa jest wy czone. Pe nomocnik, o którym 
mowa w niniejszym punkcie, g osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 
V. Mo liwo  i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w tym sposób wypowiadania si  w trakcie 
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spó ki nie dopuszczaj  mo liwo ci udzia u w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania si  w trakcie Walnego 
Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. W zwi zku z powy szym ta forma 
uczestnictwa w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spó ki nie b dzie mo liwa. 

VI. Sposób wykonywania prawa g osu drog  korespondencyjn  lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji 
elektronicznej.
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spó ki nie przewiduj  mo liwo ci oddania g osu na Walnym 
Zgromadzeniu drog  korespondencyjn . Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spó ki nie 
dopuszczaj  mo liwo ci wykonywania prawa g osu na Walnym Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków 
komunikacji elektronicznej. W zwi zku z powy szym opisane powy ej formy uczestnictwa w przedmiotowym 
Walnym Zgromadzeniu Spó ki nie b  mo liwe. 
VII. Dzie  rejestracji uczestnictwa 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spó ki, które odb dzie si  w dniu 29 
czerwca 2018 r., jest dzie  13 czerwca 2018 r. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spó ki 

 mie  tylko osoby b ce akcjonariuszami tej Spó ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Zastawnicy i u ytkownicy, którym przys uguje prawo g osu maj  prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je eli s  wpisani do ksi gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub u ytkowanie, s  zapisane na 
rachunkach papierów warto ciowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi, prawo g osu z tych akcji przys uguje akcjonariuszowi. 
VIII. Za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, maj  
prawo da  od podmiotu prowadz cego ich rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego 
za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. danie to nale y przedstawi  nie wcze niej ni  
po og oszeniu o zwo aniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni  w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie pó niej ni  dnia 14 czerwca 2018 r. Osoba uprawniona do 
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spó ki mo e uzyska  projekty uchwa  na stronie internetowej 
Spó ki www.grupaotmuchow.pl w zak adce RELACJE INWESTORSKIE -> WALNE ZGROMADZENIE. Informacje i 
dokumenty dotycz ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki b  udost pniane na stronie internetowej 
Spó ki www.grupaotmuchow.pl w zak adce RELACJE INWESTORSKIE -> WALNE ZGROMADZENIE.
Szczegó owa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych [...].

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
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RB 12 2018ZPC OTMUCHÓW S.A.
(e-mail) (www)

7530012546 531258977
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-02 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-06-02 PRZEMYS AW DANOWSKI WICEPREZES ZARZ DU Przemys aw Danowski
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