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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. [Spó ka] z siedzib  w Otmuchowie przekazuje w za czeniu tre  uchwa , poddanych 
pod g osowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spó ki w dniu 26 czerwca 2020 roku [ZWZ].

Jednocze nie Spó ka informuje, e ZWZ nie odst pi o od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego 
porz dku obrad, jak równie  nie zg oszono do protoko u sprzeciwu w odniesieniu do adnej z uchwa . 
Dodatkowo Spó ka informuje, e podczas obrad ZWZ nie zosta y zg oszone projekty uchwa , które byyby 
poddane pod g osowanie, a nie zosta y podj te. W odniesieniu do dokumentów b cych przedmiotem 

osowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spó ka informuje, i  sprawozdania finansowe 
(jednostkowe i skonsolidowane) za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz z dzia alno ci 
Grupy Kapita owej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2019 b ce przedmiotem zatwierdzenia w ramach 
punktów 10-12 przyj tego porz dku obrad zosta y przekazane do publicznej wiadomo ci za po rednictwem 
Systemu ESPI w ramach publikacji raportów rocznych, natomiast sprawozdanie z dzia alno ci Rady Nadzorczej 
za rok obrotowy 2019 wraz ze Sprawozdaniem z dzia alno ci Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów 
S.A.; ocena pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spó ek 
Notowanych na GPW w Warszawie; oraz Polityka Wynagrodze  Cz onków Zarz du i Rady Nadzorczej Spó ki 
Z.P.C. Otmuchów S.A. b ce przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 13,14 i 19 przyj tego porz dku 
obrad, zosta y przekazane do publicznej wiadomo ci za po rednictwem Systemu ESPI raportem bie cym nr 
14/2020 cznie z projektami uchwa  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegó owa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie cych 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych […].

Za czniki
Plik Opis
Za cznik do RB 16_2020_Tre  uchwa .pdf Za cznik do RB_16_2020

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
(ul ica) (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)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB-W 16 2020ZPC OTMUCHÓW S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Pi tkowski

Komisja Nadzoru Finansowego

2



Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2020 
 
 

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  

obradującego w dniu 26 czerwca 2020 r. 
 

Uchwała nr 1/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
„Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego.  

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Pan Krzysztof Dziewicki ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Pan Krzysztof Dziewicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.  
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Uchwała nr 2/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
„Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:  

1)  Otwarcie obrad.  
2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do podejmowania uchwał.  
4)  Przyjęcie porządku obrad.  
5)  Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów 
S.A. za rok obrotowy 2019.  
6)  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.  
7)  Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności 
Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.  
8)  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 
obrotowy 2019.  
9)  Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 
w Warszawie.  
10)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2019.  
11)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.  
12)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.  
13)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.  
14)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej 
Spółki za rok obrotowy 2019 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami 
Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.  
15)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.  
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium 
z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.  
17)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu Spółki 
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.   
18)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.  
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19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. 
Otmuchów S.A.  
20)  Wolne wnioski.  
21)  Zamknięcie obrad.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 3/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. 

Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2019 
 

§ 1 

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 
2019 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego 
uwag lub zastrzeżeń.  

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:  
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje 156 336 322, 21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 
złote dwadzieścia jeden groszy),  
b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 
grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10 637 559,64 zł 
(słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),  
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2019 
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału 
własnego o kwotę 10 676 905, 90 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset 
siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt 
groszy),  
d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę 2 912 964,46 zł (słownie: dwa miliony 
dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 
czterdzieści sześć groszy),  
e) informacje dodatkowe i objaśnienia.  

§ 2 
     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 4/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019  
 

§ 1 

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów 
za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – 
postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub 
zastrzeżeń.  

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:  
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.797.000,00 zł (słownie: sto 
osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),  
b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 
grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 15.779.000,00 zł 
(słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), -  
c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2019 
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału 
własnego o kwotę 17.825.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów 
osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę 3.271.000,00 zł (słownie: trzy miliony 
dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),  -------------------------------------  
e) informacje dodatkowe i objaśnienia.  -------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  -----------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  -------------------------------------------------------  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  -----------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  -----------------------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------------------   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  ---------------------------------------------------------------   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ----------------  
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Uchwała nr 5/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów  
za rok obrotowy 2019 

 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 
okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia 
zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 6/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2019 
 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu 
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok – postanawia 
zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 7/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 

przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w 
Warszawie 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
„Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki 
z działalności za 2019 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej 
uwag lub zastrzeżeń.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  -------------------------------------------------------  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 8/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2019 w kwocie 10 637 

559,64 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych 
i sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie w całości pokryta z zysków lat następnych.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 9/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – członkowi Zarządu 

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu 
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 1 
listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 19.756.244 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 10/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – członkowi Zarządu 

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kredoszyńskiemu absolutorium 
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki: 

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.800.000 ważnych głosów,  

 przeciw oddano 15.956.244 ważnych głosów,   

 wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. 
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Uchwała nr 11/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  

z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 26 czerwca 2020 roku 

w sprawie udzielenia Bogusławowi Szladewskiemu – byłemu członkowi Zarządu 
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019  

 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi Szladewskiemu absolutorium 
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 
18 grudnia 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.800.000 ważnych głosów,  

 przeciw oddano 15.956.244 ważnych głosów,  

 wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.  

 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. 
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Uchwała nr 12/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – członkowi Rady Nadzorczej 
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 

 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium 
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 13/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  

z siedzibą w Otmuchowie 
z dnia 26 czerwca 2020 roku 

w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej 
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 

 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania 
przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 
2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.   
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Uchwała nr 14/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Piotrowi Kuffel – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kuffel absolutorium z wykonywania przez 
niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 14 
października 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 15/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  

z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 26 czerwca 2020 roku 

w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej 
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019  

 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium 
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 



17 

 

 

Uchwała nr 16/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
z siedzibą w Otmuchowie 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Marcinowi Wrzosowi – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Wrzosowi absolutorium z wykonywania 
przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 19 
czerwca 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 17/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
z siedzibą w Otmuchowie 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania 
przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 19 czerwca 2019 roku do 31 
grudnia 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 18/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
z siedzibą w Otmuchowie 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2019 

 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium 
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 14 października 
2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,  

 przeciw oddano 0 głosów,   

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
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Uchwała nr 19/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. 

 

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu Polityki 
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego „Otmuchów” S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po głosowaniu Przewodniczący  ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, 
na które przypada 22.042.893 głosy,  

 za przyjęciem uchwały oddano 15.956.244 ważne głosy,  

 przeciw oddano 3.800.000 ważnych głosów,   

 wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.   
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. 
 


