Ogłoszenie Zarz du spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzib w Słupsku o rozszerzeniu porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzie 29 marca 2010 r.
wraz z projektem uchwały
Zarz d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, i w dniu 8
marca 2010 r. otrzymał od znacz cego akcjonariusza pana Grzegorza Pawlaka spełniaj cego kryteria
okre lone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotycz cy umieszczenia w porz dku obrad najbli szego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzie 29 marca 2010
r., nast puj cego punktu: podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na nabycie nieruchomo ci
poło onej w Słupsku. Do wniosku doł czony został projekt stosownej uchwały stanowi cy zał cznik
do niniejszego ogłoszenia. Wobec powy szych okoliczno ci Zarz d Spółki poni ej przedstawia aktualny
porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzie 29 marca 2010 r.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej
5. Przyj cie porz dku posiedzenia.
6. Wyst pienie Zarz du obejmuj ce:
a. omówienie kwestii zwi zanych z przyznan dotacj pomocow ,
b. omówienie kosztów ogólnego zarz du,
c. przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych wiadcz cych dla Spółki
prac lub usługi, wraz z wysoko ci wynagrodzenia,
d. omówienie inwestycji Spółki w zakresie form wtryskowych wraz z przedstawieniem dostawców,
e. omówienie polityki magazynowej Spółki,
f. omówienie polityki transportowej Spółki,
g. przedstawienie sytuacji spółki zale nej „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.,
h. przedstawienie kosztów funkcjonowania spółek zale nych „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp.
z o.o. oraz „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.,
i. przedstawienie umów przedstawicielskich.
7. Przedstawienie firmy europejskiej oraz propozycji inwestycyjnych tej firmy dotycz ce PTS
„PLAST-BOX” SA
8. Podj cie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
10. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA
11. Podj cie uchwał w sprawie odwołania członków Zarz du.
12. Podj cie uchwał w sprawie powołania członków Zarz du
13. Podj cie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarz du
14. Podj cie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na sprzeda nieruchomo ci poło onej w SSSE w
Redzikowie
16. Podj cie uchwały w sprawie sprzeda y przez Spółk posiadanych udziałów w spółce „PLASTBOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
17. Podj cie uchwały w sprawie w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki
18. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na nabycie nieruchomo ci poło onej w Słupsku
19. Zamkni cie obrad
Pozostałe informacje dotycz ce zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzie
29 marca 2010 r. opublikowane ogłoszeniem zamieszczonym na stronie Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych "PLAST-BOX" SA - www.plast-box.com w dniu 2 marca 2010 r. pozostaj bez zmian.

Zał cznik
Projekt uchwały:
Uchwała nr 20
w sprawie wyra enia zgody na nabycie nieruchomo ci poło onej w Słupsku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA
działaj c stosownie do postanowie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, wyra a zgod na
nabycie nieruchomo ci– działki nr 253/6 o powierzchni 0,999 ha poło onej w Słupsku, wydzielonej z
działki nr 253, dla której S d Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksi g wieczystych prowadzi ksi g
wieczyst KW SL1S/00089508/7.
§2
Nabycie nieruchomo ci zostanie przeprowadzona przez Zarz d Spółki na zasadach uzgodnionych ze
zbywc - PKP SA.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

