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Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 

 

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) 

informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku Spółka otrzymała od państwa Grzegorza i Ewy Pawlak, 

zawiadomienie następującej treści:  

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019.623) („Ustawa o ofercie”), informuję w 

imieniu stron porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Grzegorz 

Pawlak oraz Ewa Pawlak, że w wyniku zbycia przez Grzegorza Pawlaka w transakcji pakietowej 

sesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31.08.2020 

roku 400.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”) 

uprawniających do wykonywania 400.000 głosów, tj. 0,95% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze strony porozumienia udziału, 

w ten sposób, iż nastąpiło zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu Posiadania”). 

Przed Zmianą Stanu Posiadania Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadali łącznie 4.231.199 akcji 

Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.231.149 akcji zwykłych na okaziciela) 

uprawniające do 4.231.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej 

liczby wyemitowanych akcji i 10,09% ogólnej liczby głosów, w tym: 

1) Grzegorz Pawlak posiadał 4.231.189 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych 

i 4.231.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 4.231.229 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,09% 

ogólnej liczby głosów.  

 Posiadane przez Grzegorza Pawlaka: 

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i 

uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% 

ogólnej liczby głosów, 

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 10,09% w kapitale zakładowym i uprawniały do 

4.231.149 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 10,09% ogólnej liczby 

głosów. 



2) Ewa Pawlak posiadała 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 

20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po Zmianie Stanu Posiadania, Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadają łącznie 3.831.199 

akcji Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 3.831.149 akcji zwykłych na okaziciela) 

uprawniające do 3.831.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% ogólnej liczby 

wyemitowanych akcji i 9,13% ogólnej liczby głosów. 

 Posiadane przez Strony Porozumienia: 

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,0001% w kapitale zakładowym i uprawniają do 100 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,0002% ogólnej liczby głosów, 

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowią 9,13% w kapitale zakładowym i uprawniają do 3.831.149 

głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 9,13% ogólnej liczby głosów, 

w tym: 

a) Grzegorz Pawlak posiada 3.831.189 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych 

i 3.831.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 3.831.229 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 9,13% ogólnej 

liczby głosów. 

Posiadane przez Grzegorza Pawlaka: 

 akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniają 

do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,00019% ogólnej liczby głosów, 

 akcje zwykłe na okaziciela stanowią 9,13% w kapitale zakładowym i uprawniają do 

3.231.149 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 9,13% ogólnej liczby głosów. 

b) Ewa Pawlak posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 

20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.” 

 

 

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

 

ZA ZARZĄD: 

Grzegorz Pawlak 

Prezes Zarządu 


