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Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 stycznia 2014 roku, dokonał ustalenia z 
LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o. o. Sp. k. (Odbiorca) ogólnych warunków dotyczących produkcji oraz dostaw 
wyrobów cukierniczych dla Odbiorcy w okresie od stycznia 2014 r. do końca grudnia 2014 r. o łącznej szacunkowej 
wartości ok. 18,6 mln zł. 
Dostawy wyrobów cukierniczych realizowane będą na rynek polski, słowacki, rumuński, bułgarski oraz chorwacki. 
Poszczególne dostawy realizowane będą na ogólnych warunkach analogicznych do warunków dotychczasowej 
współpracy z LIDL Polska, przy czym szczegółowe warunki realizacji dostaw określone zostaną w umowach z 
odbiorcami LIDL w poszczególnych krajach, o zawarciu których Emitent poinformuje odrębnym raportem 
bieżącym.
Dostawy realizowane będą w oparciu o cząstkowe zamówienia określające ich wolumen, termin realizacji oraz 
parametry jakościowe. Odbiorca w przypadku ewentualnych strat z tytułu niedostarczenia towaru, będzie mógł 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna wartość obrotów z realizowanych przez spółki należące do Grupy 
Kapitałowej ZPC Otmuchów z LIDL Polska w okresie od dnia 15 października 2013 roku tj. od dnia publikacji 
raportu bieżącego nr 14/2013 w sprawie obrotów z Odbiorcą do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego 
wyniosła 7,3 mln zł.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

48-385 Otmuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nyska 21

(ulica) (numer)

(77) 431 50 83 (77) 431 50 85

(telefon) (fax)

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

(e-mail) (www)

753-001-25-46 531258977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-01-21 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZĄDU Mariusz Popek

2014-01-21 MICHAŁ JASZCZYK WICEPREZES ZARZĄDU Michał Jaszczyk

Komisja Nadzoru Finansowego

1


