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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Tre  raportu:

Zarz d Z.P.C. „OTMUCHÓW” S.A. (Emitent) informuje, e w dniu 18 czerwca 2011 roku odbyo si  Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Przedsi biorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” S. A. (PWC Odra) z siedzib  w Brzegu, w 
którym Emitent posiada 1.006.857 akcji, co stanowi 26,2% kapita u zak adowego tej spó ki i daje 24,5% w jej 
ogólnej liczbie g osów (o nabyciu akcji PWC Odra  Emitent informowa  w raporcie bie cym nr 3/2011 oraz 
raporcie za I kwarta  2011 roku w punkcie 7.3 pt. „Zmiany w strukturze grupy i jednostki”). Na wymienionym 
Walnym Zgromadzeniu zosta a podj ta uchwa a w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego PWC Odra o 
kwot  2.000.000 z  (dwa miliony z otych) do kwoty 5.850.000 z  (pi  milionów osiemset pi dziesi t tysi cy 

otych)  w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii F o warto ci nominalnej 1,00 z  (jeden 
oty) ka da, uprzywilejowanych co do prawa g osu poprzez przyznanie dwóch g osów na ka  z tych akcji. Emisja 

kierowana jest do ZPC „OTMUCHÓW” S.A. - stosownie do przepisów art. 433 § 2 Kodeksu spó ek handlowych 
postanowiono o wy czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za wyj tkiem akcjonariusza ZPC 
„OTMUCHÓW” S.A. Cena emisyjna nowych akcji serii F wynosi 5,00 z  (s ownie: pi  z otych) za ka  akcj . 
Uchwa a stanowi, i  zawarcie umowy pomi dzy PWC Odra a ZPC „OTMUCHÓW” S.A. o obj ciu akcji w trybie 
subskrypcji prywatnej ma nast pi  najpó niej do dnia 15 wrze nia 2011 roku.

Po podj ciu przez PWC Odra przedstawionej uchwa y, w dniu 18 czerwca 2011 roku Emitent zawar  z PWC Odra 
przedwst pn  umow  obj cia akcji, na podstawie której strony zobowi za y si  do zawarcia umowy obj cia 
2.000.000 akcji PWC Odra najpó niej w terminie do dnia 15 wrze nia 2011 roku, pod warunkiem wydania przez 
Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zawieraj cej zgod  na dokonanie koncentracji i po 
spe nieniu przez strony warunków okre lonych w tej decyzji. Na skutek zawarcia umowy obj cia akcji Emitent 

dzie zobowi zany wnie  do PWC Odra wk ad pieni ny w gotówce w wysoko ci 10.000.000 z  (dziesi  
milionów zotych).

W efekcie planowanego obj cia 2.000.000 akcji nowej emisji oraz zawartych i planowanych umów nabycia 
dalszych pakietów akcji PWC Odra od dotychczasowych akcjonariuszy Emitent planuje posiada  pakiet kontrolny 
stanowi cy ponad 60% wszystkich akcji PWC Odra, daj cy ponad 50% ogólnej liczby g osów w tej spó ce.
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