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Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, "Spółka] informuje o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 roku przez
Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu decyzji o wsparciu w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
[WSSE].
Spółka planuje zrealizować w powiecie nyskim inwestycję mającą na celu dywersyfikację działalności
istniejącego zakładu poprzez inwestycje we wszystkie etapy realizowanych procesów produkcyjnych oraz
rozbudowę niezbędnej infrastruktury wspomagającej [Inwestycja] uzyskując w związku z Inwestycją korzyści w
postaci zwolnienia w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności w
ramach WSSE. Zaplanowane działania inwestycyjne wynikają z przyjętej przez Spółkę aktualizacji założeń
strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów, o której Emitent informował w raporcie
bieżącym numer 2/2021.
Decyzja została wydana na czas określony, tj. 12 lat od dnia jej wydania, a maksymalna wysokość pomocy
publicznej w postaci ulg w ww. podatkach wyniesie ok. 31,15 mln zł.
W decyzji ustalono w szczególności następujące istotne założenia realizacji Inwestycji warunkujące skorzystanie z
opisanych powyżej ulg:
1. zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia w zakładzie poprzez zatrudnienie po dniu wydania decyzji na terenie
realizacji nowej Inwestycji co najmniej 20 nowych pracowników i utrzymanie zwiększonego poziomu zatrudnienia
przez okres 2023 roku;
2. poniesienie na terenie realizacji Inwestycji kosztów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na
realizację nowych inwestycji [Rozporządzenie] o łącznej wartości co najmniej ok. 68,5 mln zł w terminie do końca
2031 r. przy czym Spółka zobowiązana będzie ponieść koszty w wysokości ok. 46,6 mln zł do 30 czerwca 2023 r.
3. termin zakończenia inwestycji określono na dzień 30 czerwca 2023 r.
4. maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji określono na kwotę ok. 89 mln zł.
5. dodatkowo w ramach decyzji wskazano również szczegółowe kryteria jakościowe, które powinny zostać
spełnione przez Emitenta stosownie do treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz
ww. Rozporządzenia.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją inwestycji w ramach SSE Emitent będzie informował w
trybie właściwych raportów.
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