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Tre  raportu:

W nawi zaniu do informacji zamieszczonych m.in. w raporcie bie cym nr 3/2016 z 30 marca 2016 r. nt. 
aktualizacji strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów oraz informacji przekazanych w 
rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwarta  2016 roku przekazanym do publicznej wiadomo ci w dniu 
11 maja 2016 r. Zarz d Spó ki ZPC Otmuchów S.A. ("Emitent", "Spó ka") informuje, i  w dniu 17 maja 2016 roku 
podj  decyzj  o zmianie klasyfikacji wybranych aktywów uj tych w sprawozdaniu finansowym Spó ki z 
dotychczasowej klasyfikacji jako aktywa inwestycyjne na aktywa przeznaczone  do zbycia. Zmiana klasyfikacji 
obejmowa  b dzie posiadane akcje spó ki PWC Odra S.A., posiadane udzia y spó ki Jedno  sp. z o.o. (z 
uwzgl dnieniem posiadanych przez ten podmiot udzia ów w Aero Snack sp. z o.o.) oraz prawa maj tkowe jednego 
z wydzia ów produkcyjnych sk adaj ce si  na zorganizowan  cz  przedsi biorstwa s  do prowadzenia 
dzia alno ci w zakresie produkcji produktów spo ywczych w postaci tzw. „mleczka”. Zmiana klasyfikacji ww. 
aktywów zostanie uj ta w sprawozdaniu finansowym pocz wszy od dnia zako czenia okresu I pó rocza 2016 r.
Jednocze nie w zwi zku z podj ciem ww. decyzji o zmianie klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym okre lonych 
aktywów wytwórczych na aktywa przeznaczone do zbycia w dniu 17 maja 2016 roku wyst pi y przes anki obliguj ce 
Spó  do przeprowadzenia wyceny warto ci ww. aktywów zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwa e przeznaczone do 
sprzeda y oraz dzia alno  zaniechana”. W zwi zku z powy szym w tym samym dniu Zarz d Spó ki podj  decyzj  
o przeprowadzeniu wyceny warto ci ww. aktywów Spó ki, która zostanie dokonana do ko ca I pó rocza 2016 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) 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

2016-05-17 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZ DU Mariusz Popek
2016-05-17 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz

2016-05-17 BART OMIEJ BIE WICEPREZES ZARZ DU Bart omiej Bie

Komisja Nadzoru Finansowego

1


