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

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 22/2014 z 13 sierpnia 2014 roku w sprawie kontynuacji umowy (Umowa) 
zawartej  z  g ównym dostawc  cukru dla Grupy Kapita owej ZPC Otmuchów tj. Krajow  Spó  Cukrow  S.A. 
(KSC) w zakresie sprzeda y oraz dostaw cukru Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spó ka) informuje, i  w dniu 
21 marca 2017 roku zawarty zosta  aneks do Umowy (Aneks) aktualizuj cy warunki handlowe wspó pracy oraz 
przed aj cy okres dostaw cukru na rzecz Emitenta w perspektywie do ko ca III kwarta u 2017 r. przy 
jednoczesnym uwzgl dnieniu okresu wspó pracy realizowanej pomi dzy stronami w okresie od pa dziernika 
2016 r. do dnia zawarcia Aneksu. 
Zgodnie z Aneksem warto  dostaw cukru w okresie od dnia podpisania ww. Aneksu do ko ca aktualnie 
ustalonej daty zako czenia wyniesie ok. 6,6 mln z  netto a dodatkowo Emitent informuje, i  obroty zrealizowane w 
okresie od pa dziernika 2016 r. do dnia zawarcia przedmiotowego Aneksu wynios y ok. 7,8 mln z  netto. 
Pozosta e warunki wspó pracy pomi dzy stronami nie uleg y istotnym zmianom. 

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
2017-03-21 PRZEMYS AW DANOWSKI PREZES ZARZ DU Przemys aw Danowski
2017-03-21 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz
2017-03-21 BOGUS AW SZLADEWSKI WICEPREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
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