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Raport bie cy nr 25 / 2018

Data sporz dzenia: 2018-07-20

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E 

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

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 23/2018 z 12 lipca 2018 roku w sprawie uchwa y Zarz du ZPC Otmuchów 
S.A. (Spó ka) dotycz cej przydzia u akcji serii E Zarz d Spó ki przekazuje podsumowanie oferty publicznej akcji 
serii E.
1) data rozpocz cia i zako czenia subskrypcji lub sprzeda y;
zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych
- data rozpocz cia – 13 czerwca 2018 roku
- data zako czenia – 26 czerwca 2018 roku
zapisy na akcje nieobj te w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych
- data rozpocz cia – 9 lipca 2018 roku
- data zako czenia – 11 lipca 2018 roku (data zako czenia subskrypcji w ramach oferty publicznej)
2) data przydzia u papierów warto ciowych;
- przydzia  akcji dokonany a po rednictwem systemu informatycznego w zwi zku z rozliczeniem zapisów w 
wykonaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych mia  miejsce w dacie 6 lipca 2018 roku
- przydzia  12.748.250 akcji serii E na podstawie uchwa y Zarz du Spó ki mia  miejsce w dniu 12 lipca 2018 roku;
3) liczba papierów warto ciowych obj tych subskrypcj  lub sprzeda ;
-12.748.250 akcji serii E;
4) stopa redukcji 
- redukcja nie wyst pi a
5) liczba papierów warto ciowych, na które z ono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzeda y;
- 12.748.250 akcji
6) liczba papierów warto ciowych, które zosta y przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzed y;
- 12.748.250 akcji;
7) cena, po jakiej papiery warto ciowe by y obejmowane (nabywane);
- 2,00 PLN za jedn  akcj ;
8) liczba osób, które z y zapisy na papiery warto ciowe obj te subskrypcj  lub sprzeda ;
- zapisy z o cznie 123 inwestorów;
9) liczba osób, którym przydzielono papiery warto ciowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzeda y;
- akcje zosta y przydzielone 123 inwestorom;
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy obj li papiery warto ciowe w ramach wykonywania umów o subemisj
- nie zawarto umów o subemisj
11) warto  przeprowadzonej subskrypcji lub sprzeda y, rozumianej jako iloczyn liczby papierów warto ciowych 
obj tych ofert  i ceny emisyjnej lub ceny sprzeda y;
- warto  oferty to 25.496.500 PLN brutto;
12) wysoko cznych kosztów, które zosta y zaliczone do kosztów emisji:

czne koszty emisji wynios y ok. 438 tys. PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 305 tys. PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, dla ka dego oddzielnie – koszty nie wyst pi y;
c) sporz dzenia prospektu emisyjnego, z uwzgl dnieniem kosztów doradztwa – 125 tys. z
d) promocji oferty – 8 tys. PLN
Wskazane powy ej koszty pkt. a-c  pomniejsz  kapita  zapasowy powsta y z nadwy ki warto ci emisyjnej akcji serii 
E ponad ich warto ci  nominaln . Koszty wykazane w pkt. D zostan  uj te jako koszty okresu.
13) redni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzeda y przypadaj cym na jednostk  papieru warto ciowego 
obj tego subskrypcj  lub sprzeda ;
ok. 0,02 z  na jedn  akcj
14) sposób op acenia obj tych (nabytych) papierów warto ciowych, ze wskazaniem szczegó owych informacji 
obejmuj cych:
a) w przypadku gdy do obj cia (nabycia) dosz o w drodze potr cenia wierzytelno ci:
- nie dotyczy;
b) w przypadku gdy do obj cia (nabycia) dosz o w zamian za wk ady niepieni ne:
- nie dotyczy.
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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

(e-mail) (www)
7530012546 531258977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-20 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-07-20 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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