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Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów  

 

 Zarz�d PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, i� w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 69 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, został powiadomiony przez: 

I. Pana Grzegorza Pawlaka, i� w wyniku zmiany praw z papierów warto�ciowych na skutek uchwały 

Zarz�du Spółki w sprawie zamiany posiadanych przez akcjonariusza 222.650 akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela serii B, w dniu 22 lutego 2010 r. zmienił si� udział 

akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów. 

 Przed zmian� praw z papierów warto�ciowych Pan Grzegorz Pawlak posiadał 826.120 akcji 

Spółki (w tym 222.660 akcji imiennych uprzywilejowanych i 603.460 akcji zwykłych na okaziciela) 

uprawniaj�cych do 1.048.780 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 9,37% ogólnej liczby 

wyemitowanych akcji i 11,33% ogólnej liczby głosów.  

 Posiadane przez akcjonariusza: 

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 2,53% w kapitale zakładowym i uprawniały do 

445.320 głosów na WZA co stanowiło 4,81% ogólnej liczby głosów, 

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 6,85% w kapitale zakładowym i uprawniały do 603.460 

głosów na WZA co stanowiło 6,52% ogólnej liczby głosów. 

 Po zmianie praw z papierów warto�ciowych akcjonariusz posiada 826.120 akcji Spółki (w tym 

10 akcji imiennych uprzywilejowanych i 826.110 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniaj�cych do 

826.130 głosów na WZA Spółki, co stanowi 9,37% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 9,37% 

ogólnej liczby głosów. 

 Posiadane przez akcjonariusza: 

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowi� 0,0001% w kapitale zakładowym i uprawniaj� do 20 

głosów na WZA co stanowi 0,0002% ogólnej liczby głosów, 

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowi� 9,37% w kapitale zakładowym i uprawniaj� do 826.110 

głosów na WZA co stanowi 9,37% ogólnej liczby głosów. 

 



 
II. Pana Franciszka Preisa, i� w wyniku zmiany praw z papierów warto�ciowych na skutek uchwały 

Zarz�du Spółki w sprawie zamiany posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela serii B w dniu 22 lutego 2010 r. zmienił si� udział 

akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów. 

 Przed zmian� praw z papierów warto�ciowych Pan Franciszek Preis posiadał 440.000 akcji 

Spółki (w tym 222.660 akcji imiennych uprzywilejowanych i 217.340 akcji zwykłych na okaziciela) 

uprawniaj�cych do 662.660 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby 

wyemitowanych akcji i 7,16% ogólnej liczby głosów.  

 Posiadane przez akcjonariusza: 

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 2,53% w kapitale zakładowym i uprawniały do 

445.320 głosów na WZA co stanowiło 4,81% ogólnej liczby głosów, 

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 2,47% w kapitale zakładowym i uprawniały do 217.340 

głosów na WZA co stanowiło 2,35% ogólnej liczby głosów. 

 Po zmianie praw z papierów warto�ciowych Pan Franciszek Preis posiada 440.000 akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki uprawniaj�cych do 440.000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 4,99% 

ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 4,99% ogólnej liczby głosów. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
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