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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 w sprawie przyjęcia ofert objęcia akcji serii F w podwyższonym 
kapitale zakładowym, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 14 grudnia 2022 
r. pomiędzy Spółką a Tornellon Investments Sp. z o.o., Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" oraz PKO 
BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny [łącznie jako „Inwestorzy”] umów objęcia przez poszczególnych 
Inwestorów odpowiednio 3.599.404, 722.917 oraz 501.358 akcji serii F tj. łącznie 4.823.679 akcji serii F 
wyemitowanych przez Spółkę w ramach  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
Zgodnie z podpisanymi umowami objęcia akcji serii F, Inwestorzy zobowiązali się do objęcia tych akcji i pokrycia 
ich w całości wkładami pieniężnymi za cenę emisyjną 2,66 zł za jedną akcję serii F w terminie trzech dni roboczych 
od dnia zawarcia umowy objęcia, poprzez zapłatę łącznej ceny za wszystkie akcje serii F wynoszącej ok. 12,8 mln 
zł. 
W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą nr 3/XI/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 
listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na 
okaziciela serii F oraz w oparciu o zawarte umowy objęcia akcji serii F, Zarząd Spółki określi ostateczną treść §4 
Statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 
zakładowego, który otrzyma następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.064.035,80 PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące 
trzydzieści pięć złotych 80/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.320.179 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto 
siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000;
2) 3.521.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od 2550001 do 
6071000;
3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach 
od 6071001 do 8498250;
4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do 12748250;
5) 12.748.250 (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji 
serii E o numerach od 12748251 do 25496500;
6) 4.823.679 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji 
serii F o numerach od 25496501 do 30320179.”
Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w 
rejestrze przedsiębiorców KRS.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 
serii F, w tym o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz o rejestracji 
tych akcji w KDPW i ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Emitent będzie informował w trybie 
właściwych raportów.
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