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Zbycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka) informuje, że w dniu
dzisiejszym otrzymał pismo od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), która działając zgodnie
z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
poinformowała o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 9,96% całkowitej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w zakresie instrumentów
finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi
zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
Wszyscy Klienci PPIM (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM) w wyniku sprzedaży akcji
PTS „PLAST-BOX” SA w dniu 23 września 2011 roku, są posiadaczami 877.533 akcji Spółki,
uprawniających do wykonywania 877.533 głosów na WZA. Akcje stanowią 9,96% w kapitale zakładowym
PTS „PLAST-BOX” SA i 9,96% w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Przed wskazaną transakcją sprzedaży Klienci PPIM posiadali 882.894 akcje Spółki, uprawniające
do wykonywania 882.894 głosów na WZA i stanowiących 10,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 10,02%
ogólnej liczby głosów na WZA.
Wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy,
zawartą z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69
ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
PPIM zawiadomił, że akcjonariuszami posiadającymi wyżej wskazaną wyżej liczbę głosów na WZ Spółki
PTS „PLAST-BOX” SA jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
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