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

Tre  raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 7/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji nt. 
zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju [NCBR], Zarz d ZPC 
Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  w dniu 25 maja 2020 roku zawar  z NCBR umow  o 
dofinansowanie projektu Emitenta o nazwie Prace B+R nad innowacyjn  technologi  w ZPC Otmuchów [Projekt], 
o którego przedmiocie Emitent informowa  w ww. raporcie bie cym [Umowa].
Umowa okre la zasady udzielenia przez NCBR dofinansowania realizacji Projektu oraz prawa i obowi zki stron z 
tym zwi zane.
Ca kowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 37,5 mln z , natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 
15,9 mln z . 
Okres kwalifikowalno ci kosztów dla Projektu przypada na lata 2020-2023.
Spó ka zobowi za a si  do zapewnienia trwa ci efektów Projektu przez okres 5 lat od dnia zako czenia jego 
realizacji. 
W pozosta ym zakresie postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do mo liwo ci jej wypowiedzenia, 
ewentualnego zwrotu dofinansowania czy konieczno ci i formy jej zabezpieczenia przez Emitenta, nie odbiegaj  
od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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)401 72 00 (77)435 64 14
(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
2020-05-25 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Pi tkowski
2020-05-25 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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