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Temat

Ujawnienie opó nionej informacji poufnej o prowadzeniu negocjacji w sprawie zbycia aktywów wytwórczych

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

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spó ka) w dniu 30 listopada 2016 r. powzi  informacj  o odst pieniu przez 
drug  stron  tj. przez jednego z  producentów dzia aj cych w bran y spo ywczej (Kontrahent) od negocjacji 
dotycz cych sprzeda y przez Emitenta aktywów wytwórczych  w postaci udzia ów Jedno  sp. z o. o. (Jedno ). 
Przyczyn  odst pienia przez drug  stron  od negocjacji byy rozbie no ci oczekiwa  stron co do warunków 
cenowych potencjalnej transakcji.
Jednocze nie Emitent informuje, e w oparciu o zaktualizowane za enia strategiczne kierunków rozwoju Grupy 
Kapita owej ZPC Otmuchów aktywa wytwórcze obejmuj ce udzia y spó ki Jedno  pozostaj  przedmiotem 
planowanych transakcji dezinwestycji. 
Spó ka wyja nia przy tym, e informacja o przyst pieniu w dniu 5 pa dziernika 2016 r. przez Kontrahenta do 
negocjacji w sprawie nabycia udzia ów Jedno  stanowi a informacj  poufn , której upublicznienie zosta o 
opó nione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadu  na rynku (rozporz dzenie w sprawie nadu  na rynku) oraz uchylaj cego 
dyrektyw  2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE.

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
2016-11-30 PRZEMYS AW DANOWSKI Prezes Zarz du Przemys aw Danowski
2016-11-30 JAROS AW KAPITANOWICZ Wiceprezes Zarz du Jaros aw Kapitanowicz
2016-11-30 BOGUS AW SZLADEWSKI Wiceprezes Zarz du Bogus aw Szladewski
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