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Nabycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów  

 

 Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka) informuje, �e w dniu 

01.09.2010 r. otrzymał pismo od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), która działaj�c 

zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, poinformowała o wzro�cie ł�cznego zaanga�owania do poziomu 10,09% całkowitej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w 

zakresie instrumentów finansowych wchodz�cych w skład portfeli zarz�dzanych w ramach 

wykonywania przez PPIM usługi zarz�dzania portfelem instrumentów finansowych. 

  
 Wszyscy Klienci PPIM (w zakresie portfeli zarz�dzanych przez PPIM), w wyniku kupna akcji 

PTS „PLAST-BOX” SA w dniu 24 sierpnia 2010 roku, stali si� posiadaczami 889.283 akcji Spółki, 

uprawniaj�cych do wykonywania 889.283 głosów na  WZA. Akcje stanowi� 10,09% w kapitale 

zakładowym PTS „PLAST-BOX” SA i 10,09% w ogólnej liczbie głosów na WZA.  

 Przed wskazan� transakcj� kupna Klienci PPIM posiadali 879.283 akcji Spółki, uprawniaj�cych 

do wykonywania 879.283 głosów na WZA i stanowi�cych 9,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 

9,98% ogólnej liczby głosów na WZA. 

  
 Wykonuj�c umow� �wiadczenia usług w zakresie zarz�dzania portfelem inwestycyjnym 

funduszy, zawart� z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działaj�c 

zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, PPIM zawiadomił, �e akcjonariuszami posiadaj�cymi wy�ej wskazan� liczb� 

głosów na WZ Spółki PTS „PLAST-BOX” SA jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony 

przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.  

 Portfele funduszy inwestycyjnych stanowi� podgrup� wszystkich portfeli Klientów PPIM. 

 

 PPIM zawiadomił jednocze�nie, �e dalsze decyzje inwestycyjne b�d� podejmowane na 

podstawie analizy fundamentalnej Spółki. Na decyzje kupna lub sprzeda�y mog� mie� wpływ tak�e 



 
wpłaty i wypłaty Klientów. Inwestycja w ww. spółk� ma na celu zwi�kszenie warto�ci portfeli 

zarz�dzanych przez Pioneer Pekao Investment Management SA. 

 

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