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Raport bie cy nr 8 / 2017

Data sporz dzenia: 2017-03-15

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawiadomienie o planowanym po czeniu ZPC Otmuchów S.A. ze spó kami zale nymi

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

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu nr 7/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie planu po czenia ZPC Otmuchów S.A. 
(Emitent, Spó ka Przejmuj ca) ze spó kami zale nymi, Zarz d Emitenta – stosownie do postanowie  art. 504 
Kodeksu spó ek handlowych (KSH) – po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze po czenia Emitenta 
ze spó kami zale nymi tj. Otmuchów Marketing Sp. z o.o., Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. oraz Otmuchów Choco 2 
Sp. z o.o. ( cznie Spó ki Przejmowane).
Emitent informuje, i  plan po czenia Spó ki Przejmuj cej ze Spó kami Przejmowanymi zosta  og oszony w 
Monitorze S dowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06 marca 2017 roku pod pozycj  7957. Plan 
po czenia zosta  tak e udost pniony na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.grupaotmuchow.pl w 
zak adce Relacje inwestorskie/Raporty.
Zgodnie z planem po czenia, po czenie Spó ki Przejmuj cej ze Spó kami Przejmowanymi nast pi na podstawie 
art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie ca ego maj tku Spó ek Przejmowanych na Spó  Przejmuj  

czenie si  przez przej cie). Jednocze nie z uwagi na fakt, e Spó ka Przejmuj ca posiada wszystkie udzia y 
Spó ek Przejmowanych, zgodnie z art. 515 § 1 KSH po czenie zostanie przeprowadzone bez podwy szenia 
kapita u zak adowego Emitenta.
Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH zostan  udost pnione zainteresowanym stronom pocz wszy od 
dnia 15 marca 2017 roku do dnia powzi cia uchwa y o po czeniu w budynku administracyjnym Spó ki 
Przejmuj cej w Nysie przy ul. Nowowiejskiej 20 (pokój 2.25), w dni robocze od poniedzia ku do pi tku od 8:00 do 
16:00.

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
2017-03-15 PRZEMYS AW DANOWSKI Prezes Zarz du Przemys aw Danowski
2017-03-15 JAROS AW KAPITANOWICZ Wiceprezes Zarz du Jaros aw Kapitanowicz
2017-03-15 BOGUS AW SZLADEWSKI Wiceprezes Zarz du Bogus aw Szladewski
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