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Nabycie znacznego pakietu akcji  

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

ust. 1 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 pana Krzysztofa Mosk� o zwi�kszeniu liczby udziału akcjonariusza o ponad 2% w kapitale 

zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów. 

 Pan Krzysztof Moska poinformował, �e według ostatniej informacji posiadał 1.030.904 akcje 

Spółki, a firma zale�na „Prymus” Sp. z o.o. posiadała 78.207 akcji, co razem stanowiło 1.109.111 akcji 

(12,59% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów). W czasie od 10.05.2010 roku akcjonariusz 

zwi�kszył wraz z firm� zale�n� „Prymus” Sp. z o.o. zaanga�owanie w spółk� o ponad 2%. Zwi�kszenie 

liczby posiadanych akcji o 2% nast�piło w dniach 8 i 9 grudnia 2010 r. W tych dniach pan Krzysztof 

Moska zakupił 69.953 akcje Spółki, a firma „Prymus” Sp. z o.o. 8.133 akcje. Pan Krzysztof Moska 

poinformował, �e na dzie� przekazania informacji (tj. na 10.12.2010 r.) jego zaanga�owanie w Spółk� 

wynosi 1.189.519 akcji co stanowi 13,50 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1.189.519 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowi�cych 13,50% ogółu głosów. 

Firma „Prymus” Sp. z o.o. na dzie� przekazania informacji posiada 158.133 akcji Spółki, co stanowi 

1,79% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 158.133 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy stanowi�cych 1,79% ogółu głosów.  

 Po dokonaniu transakcji nabycia ł�czne zaanga�owanie w Spółk� pana Krzysztofa Moski wraz 

z firm� zale�n� „Prymus” Sp. z o.o. wynosi 1.347.652 akcje, co stanowi 15,29% w kapitale zakładowym 

i upowa�nia do wykonywania 1.347.652 głosów na WZA stanowi�cych 15,29% ogółu głosów. 

Pan Krzysztof Moska poinformował ponadto, �e w okresie 12 miesi�cy od przekazania 

zawiadomienia mo�liwe jest zarówno zwi�kszenie jak i zmniejszenie jego zaanga�owania kapitałowego 

w Spółk� w zale�no�ci od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej. 

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