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Data sporz dzenia: 2018-07-26

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu gie dowego praw do akcji serii E

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, Emitent) informuje, i  w dniu 26 lipca 2018 roku powzi  informacj  o 
uchwale nr 802/2018 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie dopuszczenia i 
wprowadzenia do obrotu gie dowego na G ównym Rynku GPW praw do akcji zwyk ych na okaziciela serii E Spó ki. 
W uchwale Zarz d GPW stwierdzi , e zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Regulaminu Gie dy do obrotu gie dowego na rynku 
podstawowym dopuszczonych jest 12.748.250 praw do akcji zwyk ych na okaziciela serii E Spó ki, o warto ci 
nominalnej 0,20 z  ka da, pod warunkiem dokonania rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt 
Papierów Warto ciowych S.A.
Ponadto zgodnie z tre ci  uchwa y na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Gie dy, w zwi zku z § 3a 
ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Gie dy, oraz na podstawie § 17 Dzia u I i § 2 ust. 3 Dzia u IV Szczegó owych Zasad Obrotu 
Gie dowego w systemie UTP, Zarz d Gie dy postanowi :
1) wprowadzi  z dniem 27 lipca 2018 r. do obrotu gie dowego na rynku podstawowym 12.748.250 praw do akcji 
zwyk ych na okaziciela serii E Spó ki, o warto ci nominalnej 0,20 z  ka da, pod warunkiem dokonania przez 
Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. najpó niej w dniu 27 lipca 2018 r. rejestracji tych praw do akcji i 
oznaczenia ich kodem „PLZPCOT00067”;
2) notowa  prawa do akcji Spó ki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowa  ci ych pod nazw  skrócon  
„OTMUCHOW-PDA” i oznaczeniem „OTMA”.
Uchwa a wesz a w ycie z dniem podj cia. 

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
2018-07-26 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-07-26 PIOTR KRECHOWIECKI PROKURENT Piotr Krechowiecki
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