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Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportów bie cych nr 27/2012 z dnia 14 wrze nia 2012 roku w sprawie zawarcia z FOODCARE 
Sp. z o.o. (Zamawiaj cy, FOODCARE) umowy w zakresie wytwarzania i pakowania elek owocowych (Umowa) 
oraz 11/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie informacji o szacunkowej warto ci Umowy Zarz d ZPC 
Otmuchów S.A. (Spó ka) informuje, i  w zwi zku z brakiem osi gni cia porozumienia w zakresie warunków 
rozliczenia nale nych Emitentowi p atno ci ze strony FOODCARE, w dniu 20 pa dziernika 2014 roku do Spó ki 
wp yn o pismo, w którym Zamawiaj cy poinformowa  o rozwi zaniu Umowy z zachowaniem jednomiesi cznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego. Jako formaln  podstaw  
wypowiedzenia Zamawiaj cy wskaza  okoliczno  braku podpisania aneksu do Umowy, który mia  okre la  
wolumen miesi cznych zamówie  w okresie po dniu 30 wrze nia 2013 roku, o mo liwo ci zawarcia którego to 
aneksu Spó ka informowa a w przywo anym raporcie bie cym nr 27/2012. 
Jednocze nie Spó ka informuje, i  w okresie od wskazanego w przywo anym raporcie bie cym nr 11/2013 dnia 
30 wrze nia 2013 do dnia publikacji niniejszego raportu bie cego warto  obrotów z Zamawiaj cym wynios a ok 
1,7 mln z  netto. Maj c powy sze na uwadze, w zwi zku z wypowiedzeniem Umowy, na dzie  publikacji niniejszego 
raportu bie cego nie s  przewidywane istotne negatywne skutki w zakresie zap aty nale no ci wynikaj cych ze 
zrealizowanych dostaw, utraconych przychodów z tytu u jej realizacji jak równie  z tytu u ewentualnych roszcze . 

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)

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

(e-mail) (www)

753-001-25-46 531258977

(NIP) (REGON)

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

2014-10-21 MARIUSZ POPEK Prezes Zarz du Mariusz Popek
2014-10-21 MICHA  JASZCZYK Wiceprezes Zarz du Micha  Jaszczyk

Komisja Nadzoru Finansowego

1


