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

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) informuje, e w zwi zku zako czeniem w dniu 10 maja 2019 r. 
procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego 
skonsolidowanego raportu Spó ki za I kwarta  2019 roku, podj ta zosta a decyzja o przekazaniu do publicznej 
wiadomo ci wst pnych wyników finansowych za ww. okres.

Wst pne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta za I kwarta  2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za 
analogiczny okres 2018 roku]:

- przychody netto ze sprzeda y: 57,6 mln z  w I kwartale 2019 roku [52,6 mln z  w I kwartale 2018 roku],
- EBITDA: 3,0 mln z  w I kwartale 2019 roku [3,9 mln z  w I kwartale 2018 roku], 
- strata z dzia alno ci operacyjnej: (-) 0,7 mln z  w I kwartale 2019 roku [zysk z dzia alno ci operacyjnej: 0,7 mln z  w 
I kwartale 2018 roku], 
- strata netto: (-) 0,8 mln z  w I kwartale 2019 roku [zysk netto 0,4 mln z  w I kwartale 2018 roku].

Na wskazane powy ej wyniki finansowe najistotniejszy wp yw mia y czynniki obni aj ce poziom mar y brutto ze 
sprzeda y obejmuj ce w  szczególno ci i) niekorzystan  struktur  sprzeda y, wzgl dem pierwszego kwarta u 
2018 roku, z przewag  produktów o ni szej mar y, ii) wy sze koszty wynagrodze  oraz iii) wy sze koszty mediów. 
Dodatkowo wp yw na wynik mia y wy sze koszty w obszarze us ug marketingowych (zwi zane z rozwojem 
sprzeda y produktów pod markami Grupy) oraz transportowych (wy sza sprzeda  w eksporcie). 
Emitent informuje, e ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta za ww. okres zostan  przekazane 
w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwarta  2019 rok, który zostanie opublikowany w dniu 14 
maja 2019 r.

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
2019-05-10 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2019-05-10 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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