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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spó ka) informuje, i  w dniu 26 kwietnia 2018 r. rezygnacj  z pe nienia 
funkcji Wiceprezesa Zarz du Spó ki z  z dniem 30 czerwca 2018 r. Pan Przemys aw Danowski. Zgodnie ze 

onym przez Pana Przemys awa o wiadczeniem, powodem rezygnacji jest zako czenie zadania powierzonego 
mu przez Rad  Nadzorcz  i Akcjonariuszy. Jak czytamy w o wiadczeniu, maj c na wzgl dzie, i  Grupa Otmuchów 
od strony strategicznej, organizacyjnej i zarz dczej pod a we w ciwym kierunku w coraz wi kszym stopniu 
wykorzystuj c swój potencja , Pan Przemys aw Danowski wskaza , i  b dzie kontynuowa   swoja prac   w Warsaw 
Equity Management S.A. b cym  podmiotem dominuj cym  wobec Xarus Limited – czyli wi kszo ciowego 
akcjonariusza Spó ki.

Jednocze nie Emitent informuje, i   w dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spó ki powo a z dniem 1 lipca 
2018 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarz du Spó ki Pana Jaros awa Kredoszy skiego. 
Informacje dotycz ce posiadanego wykszta cenia, kwalifikacji  i zajmowanych wcze niej stanowisk wraz z  opisem 
przebiegu kariery zawodowej powo anej osoby zarz dzaj cej zosta y przedstawione poni ej.

Wykszta cenie i kwalifikacje:

1993-1995    Studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania Systemami Przemys owymi w Szkole Francuskiej we 
Wroc awiu (Francuska wersja studiów MBA)
1986-1992    Politechnika Wroc awska wydzia  Elektroniki – tytu  Magister In ynier

Przebieg kariery zawodowej:

III.2018 – obecnie  : ZPC Otmuchów - Dyrektor Operacyjny 
- odpowiedzialno  : 4 zak ady produkcyjne (produkcja, jako , technologia, utrzymanie ruchu, zaopatrzenie, 
planowanie produkcji, logistyka, BHP), inwestycje, ochrona rodowiska, IT, logistyka,

II.2015 - XII.2017 : Adamed Pharma - Dyrektor cucha Dostaw 
- odpowiedzialno  : planowanie dostaw produktów importowanych i produkcji, magazynowanie i transport 
(w asny & firma zewn trzna), obs uga klienta, zaopatrzenie w materia y do produkcji, pó produkty i wyroby gotowe, 
proces S&OP

IV.2014 - XII.2014 :  Lotte Wedel - Kierownik cucha Dostaw
- odpowiedzialno  : planowanie sprzeda y i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych, zakupy, obs uga klienta, 
logistyka materia ów do produkcji, produkcja w fabryce w Warszawie (produkcja, jako , utrzymanie ruchu, BHP, 
ochrona rodowiska, inwestycje)

III.2012 - III.2014 :  Lotte Wedel - Kierownik Logistyki - odpowiedzialno  : planowanie sprzeda y i produkcji, 
dystrybucja wyrobów gotowych, zakupy, obs uga klienta, logistyka materia ów do produkcji

IX.2010 - II.2012   :  Lotte Wedel - Kierownik Planowania Dostaw 
- odpowiedzialno  : planowanie produkcji dla produktów z Polski i importowanych, cz onek zespo u 
przygotowuj cego projekt budowy nowej fabryki Lotte w Polsce odpowiedzialny za logistyk  i produkcj

IX.2009 - VIII.2010 : Cadbury Wedel - Kierownik Planowania Dostaw Czekolada &
Cukierki dla Polski i Rumunii 
- odpowiedzialno  : planowanie dostaw kategorii wyrobów czekoladowych i cukierków dla Polski, Rumunii i 
rynków eksportowych (3 fabryki), wdra anie narz dzia do planowania produkcji - APO

VI .2006 - VIII.2009: Cadbury Wedel - Dyrektor Logistyki i Obs ugi Klienta Polska
- odpowiedzialno  : planowanie dostaw i produkcji (3 fabryki), dystrybucja wyrobów gotowych, magazynowanie, 
koprodukcja, logistyka wewn trzna, logistyka materia ów do produkcji, obs uga klienta, S&OP
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IV.2004 - V.2006 Cadbury Wedel - Kierownik cucha Dostaw - odpowiedzialno  : planowanie dostaw i 
produkcji (2 fabryki), logistyka materia ów do produkcji
 
X.1998 - III.2004 Imperial Tobacco Poland - Dyrektor Logistyki - odpowiedzialno  : planowanie dostaw i produkcji 
(2 fabryki), logistyka wewn trzna, logistyka materia ów do produkcji, dystrybucja krajowa (9 magazynów), zakupy 
surowców, opakowa  i inwestycji
 
V.1997 - X.1998 Cadbury Poland - Kierownik Logistyki - odpowiedzialno  : planowanie dostaw i produkcji (1 
fabryka), logistyka wewn trzna, magazynowanie, dystrybucja, logistyka materia ów do produkcji
 
X.1995 - IV.1997    : Cadbury Poland - Asystent Dzia u Logistyka/Zakupy
 
VI - VIII.1995: Thomson Lamina w Piasecznie - In ynier projektowy
 
1992 - 1995: Centrum Naukowo Techniczne Automatyki Przemys owej we Wroc awiu - In ynier projektowy

Zgodnie ze z onymi o wiadczeniami Pan Jaros aw Kredoszy ski nie prowadzi dzia alno ci poza 
przedsi biorstwem Emitenta, która byaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spó ce konkurencyjnej jako wspólnik 
spó ki cywilnej, spó ki osobowej lub jako cz onek organu spó ki kapita owej, jak równie  nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako cz onek jej organu. Pan Jaros aw Kredoszy ski nie jest wpisany do Rejestru 

ników Niewyp acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS

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
2018-04-26 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-04-26 PRZEMYS AW DANOWSKI WICEPREZES ZARZ DU Przemys aw Danowski
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