ZPC OTMUCHÓW S.A.

RB 6 2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie

cy nr

6

/

2021

2021-05-05

Data sporz dzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat

Informacja nt. zawarcia przedwst pnej umowy sprzeda y akcji – ujawnienie opó nionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre

raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i w dniu 5 maja 2021 r. powzi informacj
o zawarciu w tym samym dniu przez Warsaw Equity Management S.A. [WEM] i Xarus Holdings Limited [Xarus] z
jednej strony oraz Kervan G da Sanayi Ticaret Anonim irketi z siedzib w Stambule [Kervan] oraz jego
nowopowo anym celowym podmiotem zale nym [Spó ka z Grupy Kervan] z drugiej strony, przedwst pnej
warunkowej umowy sprzeda y [Umowa] 100% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki celowej [SPV], do której
przed finalizacj transakcji maj w formie aportu zosta wniesione wszystkie posiadane przez WEM i Xarus akcje
Spó ki, a tak e potencjalnie akcje Spó ki posiadane przez podmioty powi zane osobowo z WEM (obecnych
cz onków Rady Nadzorczej Spó ki), jednak w adnym przypadku nie wi cej ni 66% akcji Spó ki. Cena sprzeda y
akcji b dzie oparta o warto 100% kapita u zak adowego Spó ki ustalonego przez strony na okre lon kwot i
dzie podlega korekcie
o zad enie netto i warto kapita u obrotowego Grupy ZPC Otmuchów na dzie zamkni cia transakcji.
Umowa obejmuje równie zobowi zanie do sprzeda y przez Xarus na rzecz Spó ki z Grupy Kervan wszystkich
posiadanych przez Xarus akcji Przedsi biorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.
z siedzib w Brzegu [Odra]. Sprzeda akcji Odry przy spe nieniu warunków opisanych poni ej, odb dzie si w
ramach realizacji Umowy bez wnoszenia ich aportem do SPV.
Umowa ma charakter warunkowy. Sprzeda 100% udzia ów w SPV i sprzeda akcji Odry na rzecz Spó ki z Grupy
Kervan uzale niona jest od uprzedniego wniesienia przez WEM i Xarus posiadanych przez nich akcji Spó ki do
SPV, a nast pnie sprzeda y obj tych w zamian za ten aport przez WEM udzia ów w SPV na rzecz Xarus, który
nast pnie w ramach tzw. „closingu”, tj. finalizacji transakcji, dokona ostatecznie przeniesienia w asno ci udzia ów
w SPV, na rzecz Spó ki z Grupy Kervan.
Zarz d Emitenta informuje przy tym, i Emitent podj decyzj o opó nieniu przekazania do publicznej wiadomo ci
informacji nt. przekazania Spó ce przez WEM w dniu 19 stycznia 2021 roku informacji nt. zawarcia z ww.
inwestorem listu intencyjnego dotycz cego rozmów nt. potencjalnej transakcji odkupu akcji Spó ki w wysoko ci
nieprzekraczaj cej 66% ogólnej liczby g osów.
Spó ka wyja nia, i przekazanie do publicznej wiadomo ci wskazanej powy ej informacji poufnej
w dacie jej powstania, mog oby w ocenie Emitenta wywo
negatywne skutki zwi zane z mo liwo ci
wyst pienia zachowa osób trzecich, które potencjalnie mog yby zagrozi procesowi transakcyjnemu, w wyniku
czego Emitent móg by nie pozyska bran owego inwestora strategicznego, co narusza oby s uszny interes
Emitenta. Jednocze nie Emitent informuje, i informacje przekazane niniejszym raportem bie cym konsumuj
tre wskazanej powy ej opó nionej informacji poufnej, dotycz cej zawarcia listu intencyjnego w sprawie
prowadzenia rozmów dotycz cych mo liwo ci zawarcia Umowy.
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