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Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy
głosów w Spółce

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu
dzisiejszym Spółka otrzymał od pana Mariana Kwiecień zawiadomienie następującej treści:
„Działając jako podmiot dominujący wobec LERG S.A. z siedzibą w Pustkowie- Osiedlu zgodnie z art. 4
pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na podstawie art. 69
ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy zawiadamiam o pośrednim nabyciu akcji
prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w spółce Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”).
Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia przez pośrednio zależny
ode mnie podmiot LERG S.A. transakcji nabycia 128.000 akcji Spółki w dniu 17 stycznia 2014 roku w
ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym (zdarzenie powodujące zmianę udziału).
Bezpośrednio przed zmianą udziału posiadałem pośrednio poprzez podmiot zależny LERG S.A.
2.082.000 akcji Spółki, co stanowiło ok. 4,73% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania
2.082.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 4,73% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie posiadam pośrednio poprzez podmiot zależny LERG S.A. 2.210.000 akcji Spółki, co stanowi
ok. 5,02% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 2.210.000 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 5,02% ogólnej liczby głosów.
Wyjaśniam, że mój status podmiotu dominującego wobec LERG S.A. wynika z następujących
okoliczności:
− posiadam bezpośrednio udziały dające 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DORADCA” sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu
(podmiot bezpośrednio zależny), która to spółka posiada bezpośrednio akcje dające większość
głosów na walnym zgromadzeniu LERG S.A. (podmiot pośrednio zależny),
− posiadam bezpośrednio udziały dające większość głosów na zgromadzeniu wspólników spółki
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” sp. z o. o. z siedzibą w

Tarnobrzegu (podmiot bezpośrednio zależny), której członkowie zarządu stanowią więcej niż
połowę członków zarządu spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DORADCA” sp. z o. o.,
która to spółka posiada bezpośrednio akcje dające większość głosów na walnym zgromadzeniu
LERG S.A. (podmiot pośrednio zależny).

Ponadto informuję, że nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki oraz, że inne podmioty zależne ode mnie
poza LERG S.A. (w szczególności podmioty wymienione w niniejszym zawiadomieniu) nie posiadają
bezpośrednio akcji Spółki. Nie zawierałem także żadnych umów, których przedmiotem byłoby
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C
powołanej wyżej ustawy.”
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