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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – złożenie przez Emitenta oferty nabycia 

udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek 

Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. 

 

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent", „Spółka”) 

działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) przekazuje niniejszym 

opóźnioną informację poufną, dotyczącą złożenia przez Emitenta w dniu 20 października 2018 r. oferty 

nabycia udziałów i rozpoczęcia negocjacji na zasadzie wyłączności, dokumentacji transakcyjnej 

nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie produkcji i 

sprzedaży plastikowych opakowań produktów spożywczych oraz 100% udziałów spółki Stark Partner 

Nieruchomości sp. z o.o.  

Emitent informuje, iż informacja poufna została opóźniona w dniu 19 października 2018 r. 

Treść opóźnionej informacji poufnej:  

„Zarząd Emitenta informuje o złożeniu w dniu 20 października 2018 r. oferty nabycia udziałów oraz 

rozpoczęciu negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner 

sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. 

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione ochroną prawnie 

usprawiedliwionych interesów Spółki, a w szczególności przekazanie jej niezwłocznie do publicznej 

wiadomości mogłoby w ocenie Spółki negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki bądź 

zagrozić interesom obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki. Zdaniem Spółki przedwczesna 

publikacja informacji poufnej mogłaby wprowadzać obecnych i potencjalnych akcjonariuszy w błąd co 

do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz kształtu i warunków ewentualnej transakcji, a Spółka 

zapewni poufność informacji objętych niniejszym raportem.” 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 



na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

 

 

ZA ZARZĄD: 

Grzegorz Pawlak 

Prezes Zarządu 


