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Treść raportu:

Zarząd Z.P.C. Otmuchów S.A. (Emitent) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 23/2011 omyłkowo podano błędną
datę rejestracji w sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej PWC Odra i związanego
z tym terminu rozpoczęcia konsolidacji wyników tej spółki metodą pełną.
Było:
„3 października 2011r. [...] W związku z uzyskaniem kontroli w PWC Odra Emitent rozpocznie konsolidację wyników
tej spółki metodą pełną, począwszy od 1 października 2011 roku.”
Powinno być:
„22 września 2011r. [...] W związku z uzyskaniem kontroli w PWC Odra Emitent rozpocznie konsolidację wyników
tej spółki metodą pełną w sprawozdaniu za III kwartał.”
Pełna treść raportu nr 23 po dokonaniu korekty:
„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zawarcia umowy objęcia
akcji PWC Odra S.A. (PWC Odra) Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 października 2011
roku powziął informację o rejestracji, w dniu 22 września 2011r., przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia
kapitału zakładowego spółki zależnej, PWC Odra, w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F, które zostały objęte i
opłacone przez Emitenta. Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada pakiet kontrolny
akcji PWC Odra stanowiący 62,68% wszystkich akcji PWC Odra, który uprawnia do 57,39% ogólnej liczby głosów
w tej spółce.
W związku z uzyskaniem kontroli w PWC Odra Emitent rozpocznie konsolidację wyników tej spółki metodą pełną w
sprawozdaniu za III kwartał.”
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