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Pismo Prezesa do Akcjonariuszy
Szanowni Pa stwo,
Niniejszym, mam mo liwo
przedstawienia Pa stwu sprawozdania
finansowego Zarz du za rok 2010 z działalno ci Spółki Akcyjnej Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” z siedzib w Słupsku.
W roku 2010 min ło siedem lat od momentu debiutu na Giełdzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie. Wszystkie wa ne informacje dotycz ce Spółki były
przekazywane Pa stwu w raportach bie cych i okresowych.
W styczniu 2010r. zako czona została publiczna emisja akcji Serii G, w wyniku której
kapitał zakładowy Spółki podniesiony został do kwoty 44.061.400,- zł. Pozyskane
rodki pieni ne z emisji przeznaczone zostały na: budow magazynu logistycznego
– kwota ok. 6 mln zł, inwestycje zwi zane z poszerzeniem asortymentu produktów w
ramach przyj tej strategii rozwoju na lata 2011-2013 – kwota ok. 4,5 mln zł,
adaptacj obiektu na Ukrainie – budow obiektu produkcyjno-logistycznego wraz z
otoczeniem techniczno-technologicznym – kwota ok. 11,7 mln zł.
W ocenie Zarz du, przyj te na rok 2010 zało enia rozwoju Spółki, zostały wykonane
w sposób zadawalaj cy. Na tle niekorzystnych krajowych i wiatowych warunków
ekonomicznych, szczególnie znacz cego wzrostu cen surowców – o około 30%,
Spółka wygenerowała zysk netto w kwocie 226 tys. zł. Wysoko wyniku za rok 2010
spowodowana jest skoncentrowaniem si na rozwoju Grupy i generowaniem
znacznej cz ci kosztów z tym zwi zanych przez spółk krajow . W zwi zku z
powy szym rzeczywisty poziom rentowno ci oddaje sprawozdanie skonsolidowane
Grupy Kapitałowej.
Istotnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2010 roku była budowa
magazynu wysokiego składowania. Pozwoliło to Spółce poprawi efektywno
zarz dzania logistyk w zakresie załadunku towarów wysyłanych do kontrahentów.
Plany Spółki na rok 2011 maj przede wszystkim na celu dalszy rozwój potencjału
produkcyjnego poprzez realizacj przyj tych przez Zarz d zało e dotycz cych
poprawienia konkurencyjno ci wykonywanych wyrobów z tworzyw sztucznych.
Planowane s kolejne inwestycje zwi zane z pozyskaniem nowoczesnych rodków
produkcji – w pełni zautomatyzowanych „gniazd” produkcyjnych.
Wynikiem podpisanej we wrze niu 2009 r. przez Zarz d umowy z Polsk Agencj
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projektu inwestycyjnego „Zakup i wdro enie innowacyjnej technologii produkcji
opakowa z tworzyw sztucznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 b dzie uzyskanie przez Spółk w 2011r. rodków
pieni nych w kwocie 5.100,7 tys. zł.
Z jednej strony jest to dowód na to, e rozwój w naszej firmie odbywa si z
uwzgl dnieniem najnowocze niejszych rozwi za technologicznych, z drugiej za
pozwala nam z optymizmem my le o dalszym rozwoju potencjału Grupy
Kapitałowej.
W imieniu całego Zarz du pragn zapewni Pa stwa, e Spółka Akcyjna
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. rozwija si zgodnie z przyj tymi
wcze niej zało eniami i utrzymuje znacz c pozycj w ród czołowych producentów
opakowa z tworzyw sztucznych w Polsce, a poprzez sprzeda bezpo redni na
Ukrainie jak i pozycj naszej Spółki zale nej Plast-Box Ukraina, pozycje lidera na
rynku ukrai skim.
Z powa aniem,
Dariusz Ciecierski
Prezes Zarz du
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„Plast-Box” S.A. w Słupsku
Słupsk, 2011-04-15
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