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Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów SA (Emitent, Spó ka) informuje, i  w dniu 19 kwietnia 2017 r. Emitent oraz spó ka zale na 
od Emitenta tj. PWC Odra S.A. zawar y z Przedsi biorstwem Przemys u Cukierniczego "Gryf" S.A. (Dostawca, PPC 
Gryf) kolejne umowy na dostaw  pó produktów spo ywczych. W zwi zku z zawarciem ww. umów czna warto  
umów 
i zamówie  odpowiednio zawartych lub zleconych przez Emitenta oraz spó ki zale ne do realizacji PPC Gryf w 
okresie od dnia 19 wrze nia 2016 r. tj. od dnia publikacji raportu bie cego nr 24/2016 w sprawie obrotów z PPC 
Gryf, wynios a ok. 10,3 mln z  netto.

Umowami o najwi kszej warto ci zawartymi w ww. okresie byy umowy zawarte w dniu 
29 listopada 2016 r. pomi dzy Emitentem i PWC Odra S.A. a Dostawc  (Umowy). Przedmiotem ww. Umów s  
dostawy pó produktów spo ywczych w postaci czekolady p ynnej o warto ci ok. 3,1 mln z  netto ka da. Umowy 
zosta y zawarte do dnia 30 czerwca 2017 r. Poszczególne dostawy realizowane b  na podstawie pisemnych 
zamówie  okre laj cych szczegó owe parametry oraz termin dostaw.

Warunki Umów nie odbiegaj  od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów oraz transakcji.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-19 PRZEMYS AW DANOWSKI PREZES ZARZ DU Przemys aw Danowski

2017-04-19 BOGUS AW SZLADEWSKI wICEPREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2017-04-19 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz
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