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Treść raportu:

Zarząd ZPC  OTMUCHÓW S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 grudnia 2011r. otrzymał od  Investors 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art.69 ust.1.pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa”), Investors Towarzystwo Funduszy 
inwestycyjnych SA, z siedzibą w Warszawie („Investors TFI”) uprzejmie informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji
sprzedaży akcji w dniu 14 grudnia 2011 r., zmienił się łączny stan posiadania akcji Spółki ZPC Otmuchów S.A z 
siedzibą w Otmuchowie („Spółka") przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI i łącznie zmniejszył 
się poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

   1) fundusze inwestycyjne zamknięte, reprezentowane i zarządzane przez Investors TFI, tj. Investor FIZ, Investor 
CEE FIZ („Fundusze") - przed dniem 14 grudnia 2011 r. posiadały łącznie 768.633 akcje, które stanowiły 6,03 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 6,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 768.633 głosów z akcji Spółki, w tym:
                     a)    Investor FIZ - posiadał 443.723 akcje, które stanowiły 3,48 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki i uprawniały do 3,48 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj, do 
wykonywania 443.723 głosów z akcji Spółki,
                     b)    Investor CEE FIZ - posiadał 324.910 akcji, które stanowiły 2,55 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki i uprawniały do 2,55 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 324.910 
głosów z akcji Spółki;

  2) w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Fundusze posiadają łącznie 468.633 akcje, które stanowią 3,68 
% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 3,68 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 468.633 głosów z akcji Spółki, w tym:
                   a)    Investor FIZ - posiada 223.723 akcje, które stanowią 1,75 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 
uprawniają, do 1,75 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 
223.723 głosów z akcji Spółki,
                   b)    Investor CEE FIZ - posiada 244.910 akcji, które stanowią 1,92 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki i uprawniają do 1,92 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 244.910 
głosów z akcji Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie 
zaangażowania przez Fundusze w Spółkę. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki uzależnione będą 
od sytuacji spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji spółki wpływ 
będzie miała też wartość aktywów Funduszy.”
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