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Realizacja programu odkupu akcji własnych 

 

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, iż w 

okresie od 3 do 9 kwietnia 2013 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA z siedzibą w 

Krakowie 24.325 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji własnych, o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 

Powyższe akcje własne stanowią 0,055% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 24.325 

(dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów (0,055%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji we wskazanym okresie wyniosła 2,27 złotych. 

Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. 

okresie stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Spółka nabywa akcje własne w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2012 roku programu 

odkupu akcji własnych (informacja przekazana Raportami bieżącymi nr 42/2012 i 94/2012) w celu ich umorzenia 

(„Program”). 

Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 20 czerwca 2012 r., Spółka nabyła łącznie 845.044 

(osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści cztery) akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia 

rozpoczęcia Programu stanowią 1,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 845.044 

(osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści cztery) głosów (1,92%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach 

Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 

29 marca 2017 r.  

Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może skrócić okres trwania Programu. 

 

Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów 

odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). 
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