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Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w zwi zku ze zmian
udzia u w ogólnej liczbie g osów w Spó ce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tre

raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, e w dniu 5 lipca 2021 roku do Spó ki wp yn o datowane
na ten sam dzie , sporz dzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o
ofercie publicznej […] zawiadomienie od Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi z siedzib w Stambule oraz
Kervan International AB z siedzib w Sztokholmie o zmianie posiadanego udzia u w ogólnej liczbie g osów z akcji
Emitenta w zwi zku z zwarciem w dniu 30 czerwca 2021 r. umowy nabycia 100% udzia ów w kapitale zak adowym
spó ki Tornellon Investemnts Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie [Tornellon].
Poni ej Emitent zamieszcza pe

tre

otrzymanego zawiadomienia.

„Dzia aj c w imieniu i na rzecz spó ki Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi z siedzib w Stambule przy
Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No, 9/1, Beylikdüzü Stambu , Turcja („Kervan Gida”) oraz
Kervan International AB, z siedzib w Sztokholmie przy Rehnsgatan 5, 113-57 Sztokholm, Szwecja („Kervan
International”), która jest spó
bezpo rednio kontrolowan przez Kervan Gida, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2,
art. 69 ust. 2 pkt 2 art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2080 z pó na zm.) („Ustawa”), zawiadamiam, i w wyniku zawarcia w dniu 30 czerwca 2021 r. przez Kervan
International jako nabywc , umowy sprzeda y 100% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki Tornellon
Investments sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, KRS: 0000887339 („Umowa Sprzeda y"), która to spó ka posiada
16.554.869 (s ownie: szesna cie milionów pi set pi dziesi t cztery tysi ce osiemset sze dziesi t dziewi )
akcji spó ki Zak ady Przemys u Cukierniczego „Otmuchów” Spó ka Akcyjna z siedzib w Otmuchowie („Spó ka”),
stanowi cych 64,93% udzia u w kapitale zak adowym Spó ki oraz 64,93% ogólnej liczby g osów na walnym
zgromadzeniu Spó ki, tj. uprawniaj cych do wykonywania 16.554.869 (s ownie: szesnastu milionów pi set
pi dziesi ciu czterech tysi cy o miuset sze dziesi ciu dziewi ciu) g osów z akcji Spó ki, dosz o do
nast puj cych zmian w stanie posiadania akcji Spó ki:
1. przed zawarciem Umowy Sprzeda y Xarus Holdings Limited spó ka prawa cypryjskiego z siedzib w Larnace
przy Lordou Vyronos 61 Lumiel Building, 4 pi tro, 6023 Larnaca Cypr („Xarus”) jako podmiot posiadaj cy 100%
udzia ów w kapitale zak adowym Tornellon Investments sp. z o.o., posiada a po rednio 16.554.869 (s ownie:
szesna cie milionów pi set pi dziesi t cztery tysi ce osiemset sze dziesi t dziewi ) akcji Spó ki
stanowi cych 64,93% udzia u w kapitale zak adowym Spó ki oraz 64,93% ogólnej liczby g osów na walnym
zgromadzeniu Spó ki, tj. uprawniaj cych do wykonywania 16.554.869 (s ownie: szesnastu milionów pi set
pi dziesi ciu czterech tysi cy o miuset sze dziesi ciu dziewi ciu) g osów z akcji Spó ki, za po zawarciu
Umowy Sprzeda y Kervan International posiada 100% udzia ów w kapitale zak adowym Tornellon Investments sp.
z o.o., wobec czego Kervan International posiada po rednio 16.554.869 (s ownie: szesna cie milionów pi set
pi dziesi t cztery tysi ce osiemset sze dziesi t dziewi ) akcji Spó ki stanowi cych 64,93% udzia u w kapitale
zak adowym Spó ki oraz 64,93% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu Spó ki, tj. uprawniaj cych do
wykonywania 16.554.869 (s ownie: szesnastu milionów pi set pi dziesi ciu czterech tysi cy o miuset
sze dziesi ciu dziewi ciu) g osów z akcji Spó ki;
2. przed zawarciem Umowy Sprzeda y, spó ka Warsaw Equity Management Spó ka Akcyjna z siedzib w
Warszawie, przy ul. Marsza kowskiej 126/134, 00-008 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS: 0000449480 („WEM”) posiada a po rednio,
jako podmiot dominuj cy w stosunku do Tornellon Investments sp. z o.o., 16.554.869 (s ownie: szesna cie
milionów pi set pi dziesi t cztery tysi ce osiemset sze dziesi t dziewi ) akcji Spó ki stanowi cych 64,93%
udzia u w kapitale zak adowym Spó ki oraz 64,93% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu Spó ki, tj.
uprawniaj cych do wykonywania 16.554.869 (s ownie: szesnastu milionów pi set pi dziesi ciu czterech tysi cy
miuset sze dziesi ciu dziewi ciu) g osów z akcji Spó ki, za po zawarciu Umowy Sprzeda y Kervan Gida
posiada po rednio, jako podmiot dominuj cy w stosunku do Kervan International 16.554.869 (s ownie:
szesna cie milionów pi set pi dziesi t cztery tysi ce osiemset sze dziesi t dziewi ) akcji Spó ki
stanowi cych 64,93% udzia u w kapitale zak adowym Spó ki oraz 64,93% ogólnej liczby g osów na walnym
zgromadzeniu Spó ki, tj. uprawniaj cych do wykonywania 16.554.869 (s ownie: szesnastu milionów pi set
pi dziesi ciu czterech tysi cy o miuset sze dziesi ciu dziewi ciu) g osów z akcji Spó ki.
Komisja Nadzoru Finansowego

1

ZPC OTMUCHÓW S.A.
pi dziesi ciu czterech tysi cy o miuset sze

RB 21 2021
dziesi ciu dziewi ciu) g osów z akcji Spó ki.

Jednocze nie informuj , i zawiadamiaj cy nie posiadaj innych podmiotów zale nych posiadaj cych akcje
Spó ki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, a zawiadamiaj cy tak e nie posiadaj
instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
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Spo ywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)
48-385

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowo

)

Nyska

21
(ulic a)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85
(tel efon)

(fax)

sekretariat@zpcotmuc how.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data

Imi i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2021-07-05

MAREK PI TKOWSKI

PREZES ZARZ DU
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ADAM FRAJTAK
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Adam Frajtak
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