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Nargara Investments Ltd  

ul. Lemesou 5, Eurosure Tower 1 

2112 Nikozja, Cypr 

 

1. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. 
ul. Lutosławskiego 17A 
76-200 Słupsk 

2. Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE 

w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

o zmianie udziału w głosach  

 

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1983) („Ustawa”), działając w imieniu spółki Nargara Investments Ltd, spółki utworzonej 
zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, przy ul. Lemesou 5, Eurosure Tower 1, 
piętro 1, 2112 Nikozja, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru spółek (Registrar of Companies) pod 
numerem HE 292255 („Nargara”), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku rozliczenia w dniu 7 lutego 
2022 r. przymusowego wykupu 1.965.530 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
pięćset trzydzieści) akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, NIP 
8390023940, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 41.941.035,00 PLN („Spółka”), 
(„Przymusowy Wykup”) Nargara nabyła 1.922.288 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki w następstwie czego doszło do zmiany dotychczas 
posiadanego przez Nargara udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki.  

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 
spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.  

Przed rozliczeniem transakcji w ramach Przymusowego Wykupu, Nargara posiadała 15.178.307 akcji 
Spółki, stanowiących 36,19% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 
15.178.307 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 36,19% spośród wszystkich głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Liczba akcji aktualnie posiadanych i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz 
liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Po rozliczeniu Transakcji w ramach Przymusowego Wykupu w dniu 7 lutego 2022 r., Nargara posiada 
17.100.595 akcji Spółki, stanowiących 40,77% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, 



uprawniających do 17.100.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 40,77% spośród wszystkich 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki 

Nie istnieją podmioty zależne od Nargara, które posiadają akcje Spółki. 

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy 

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest 
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa 
w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 
2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych 
instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi 
lub może nastąpić nabycie akcji 

Nie dotyczy (nie zachodzi sytuacja określona w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy). 

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 
1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych 
instrumentów finansowych 

Nie dotyczy (nie zachodzi sytuacja określona w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy). 

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy 
udział w ogólnej liczbie głosów 

Nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 
Ustawy, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 
i 8 Ustawy jest równa 17.100.595 akcji Spółki, stanowiących 40,77% wszystkich akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, uprawniających do 17.100.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 
40,77% spośród wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

______________________ 

Kostyantyn Berezhnyy Imerelli 
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