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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 3/2016 z 30 marca 2016 r. oraz informacji przekazywanych
w raportach okresowych opublikowanych w 2016 roku dotycz cych aktualizacji za  strategicznych kierunków 
rozwoju Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów (Emitent, Spó ka) i realizacji strategii Grupy 
w 2016 roku Zarz d Emitenta informuje, i  po przeprowadzeniu weryfikacji za  strategicznych oraz 
dotychczasowej realizacji strategii w oparciu o zaktualizowane w marcu br. kierunki strategiczne, 
w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza zatwierdzi a przyj  przez Zarz d Spó ki aktualizacj  strategicznych 
kierunków rozwoju Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów, która w zwi zku z powy szym z tym samym dniem wesz a w 
ycie.

Rozwój Grupy Kapita owej b dzie prowadzony poprzez intensyfikacj  dzia  we wskazanych poni ej obszarach: 
- popraw  rentowno ci poprzez dywersyfikacj  kana ów sprzeda y, w tym rozwój eksportu,
- utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzeda y B2B oraz Private Label, w szczególno ci organiczny rozwój 
wspó pracy z kluczowymi Klientami w Polsce i za granic ,
- inwestycje w rozwój istniej cych i pozyskanie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów,
- wykorzystanie potencja u marki producenckiej dost pnej w Grupie,
- przeprowadzenie dezinwestycji  w ograniczonym zakresie tj. w obszarze pellet i pra ynek.

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)

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
2016-11-24 PRZEMYS AW DANOWSKI PREZES ZARZ DU Przemys aw Danowski
2016-11-24 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz
2016-11-24 BOGUS AW SZLADEWSKI WICEPREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
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