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Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej warto ci

Podstawa prawna

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

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spó ka) informuje, e w dniu 27 stycznia 2016 r. do Spó ki wp yn o 
postanowienie o dokonaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. przez S d Rejonowy w Nysie V Wydzia  Ksi g Wieczystych 
wpisu hipoteki umownej cznej do wysoko ci 28,5 mln z  ustanowionej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. 
(Bank) na zlokalizowanych w Nysie nieruchomo ciach nale cych do Emitenta. 
Hipoteka stanowi jedno z zabezpiecze  sp aty kredytu inwestycyjnego o zawarciu, którego Spó ka informowa a w 
raporcie bie cym nr 19/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
Warto  ewidencyjna nieruchomo ci, na których ustanowiona zosta a hipoteka wynosi ok.14,3 mln z .
Nie istniej  powi zania pomi dzy Emitentem i osobami zarz dzaj cymi lub nadzoruj cymi Emitenta, a Bankiem i 
osobami nim zarz dzaj cymi.
Jako kryterium uznania nieruchomo ci, na której ustanowiono hipotek , za aktywa o znacznej warto ci przyj to 
10% kapita ów w asnych Spó ki. 
Szczegó owa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 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

(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) 431 50 83 (77) 431 50 85

(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

2016-01-28 BART OMIEJ BIE WICEPREZES ZARZ DU Bart omiej Bie
2016-01-28 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZADU Jaros aw Kapitanowicz
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