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Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 

dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:  

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o oferciUstawa o oferciUstawa o oferciUstawa o ofercieeee”) informuje, iż w 

wyniku dokonania w dniu 17.02.2016 r. zbycia przeze mnie – w ramach pakietowej transakcji 

sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. – 600.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w 

Słupsku („SpółkaSpółkaSpółkaSpółka”), zmniejszeniu uległ mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zejście przeze mnie poniżej progu 5% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu PosiadaniaZmiana Stanu PosiadaniaZmiana Stanu PosiadaniaZmiana Stanu Posiadania”).  

 

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 2.102.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.102.000 głosów z akcji Spółki. 

 

Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 1.502.000 akcji Spółki, stanowiących 3,58 % udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz 3,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

tj. uprawniających do wykonywania 1.502.000 głosów z akcji Spółki. 

 

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki 

oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie. 
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