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Szanowni Akcjonariusze, 
 
 
 
Przedstawiam Pa�stwu roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i 
sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzib� w Słupsku ul. Lutosławskiego 17 A  z 
kolejnego roku działalno�ci. 
Grup� tworz� cztery spółki: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z 
siedzib� w Słupsku ( jednostka dominuj�ca ),  „Plast-Box  Ukraina”  sp. z o.o. z 
siedzib� na Ukrainie ( jednostka zale�na ) , „Plast-Box Development” Sp. z o.o.  
( jednostka zale�na ) oraz od grudnia 2007r. „Plast-Box Apartments” sp. z o.o. z 
siedzib� w Słupsku.  
 
„Plast-Box Development” sp. z o.o. ma siedzib� w Słupsku, a jej kapitał stanowi� 
nieruchomo�ci, które zostały wniesione przez Plast-Box S.A. na podwy�szenie 
kapitału tej spółki. Grupa widzi du�� szans� w rozwoju przez t� Spółk� nowej 
dziedziny działalno�ci. Zdaniem Zarz�du zasadnym było wydzielenie tej działalno�ci 
do odr�bnego podmiotu i jedynie sprawowanie kontroli na rozwojem tej Spółki. 
Podobnie spółka „Plast-Box Aparments” sp. z o.o., która została utworzona w 100% 
przez jednostk� dominuj�c� w celu zagospodarowania terenu obecnego zakładu 
produkcyjnego w zwi�zku z planowanym wybudowaniem przez spółk� dominuj�c� 
nowego zakładu produkcyjnego na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Pierwszym krokiem w realizacji tego planu było zakupienie gruntu w Słupskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.   
Zdaniem Zarz�du jednostki dominuj�cej przyj�te na rok 2007r. zało�enia dalszego 
rozwoju Grupy zostały wykonane, a rozdzielenie działalno�ci produkcyjnej od 
zarz�dzania nieruchomo�ciami jest korzystnym dla całej Grupy rozwi�zaniem. 
O wszystkich wa�nych działaniach w Grupie Szanowni Akcjonariusze byli na bie��co 
informowani w formie komunikatów. 
 
Cieszy nas to, �e w Spółce na Ukrainie stale wzrasta park maszynowy i to w oparciu 
o nowe zakupione wtryskarki i formy wtryskowe. Ta sytuacja została podyktowana 
stale wzrastaj�cym zapotrzebowaniem na wyroby produkowane na Ukrainie.  Wyroby 
te znajduj� swoich odbiorców nie tylko na terenie Pa�stw Europy Wschodniej, ale 
równie� na terenie Polski oraz jest zainteresowanie tymi wyrobami na terenie Europy 
Zachodniej. To skłoniło Zarz�d Spółki dominuj�cej do podj�cia decyzji o inwestycji na 
Ukrainie w postaci budowy nowej hali produkcyjnej. Do realizacji mi�dzy innymi tego 
celu wykorzystane b�d� �rodki pieni��ne pochodz�ce z kolejnej w 2007r. emisji akcji 
przez jednostk� dominuj�c�.  
Wa�nym podkre�la jest fakt, �e doszło do podj�cia współpracy przez Spółk� na 
Ukrainie z innymi zakładami z terenu Polski w bran�y przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Kolejny rok z pewno�ci� spowoduje wzrost warto�ci tej współpracy, co w 
oczywisty sposób wpływa korzystanie na rozwój Grupy. 
Plany na rok 2008 s� oczywi�cie zwi�zane z dalszym rozwojem produkcji przez 
Grup�, w tym powi�kszenie asortymentu wyrobów oferowanych do sprzeda�y przez 



Spółk� na Ukrainie. Dalsze unowocze�nianie procesu produkcji, oraz wymiana 
dotychczasowego sprz�tu na nowe formy wtryskowe i dalsze unowocze�nianie parku 
maszynowego szczególnie w zakładzie w Polsce ma za zadanie nie tylko 
przyspieszenie procesu produkcji, ale równie� uporanie si� ze wzrastaj�cym 
problemem pogarszaj�cego si� rynku pracy. Zarz�d ma jednak pomysły jak zaradzi� 
tym problemom i zminimalizowa� skutki migracji mieszka�ców naszego regionu do 
pracy za granic�. 
 
Pragniemy podkre�li�, �e Zarz�d Spółki dominuj�cej zawsze działa maj�c 
�wiadomo�� ci���cej na nim odpowiedzialno�ci za te podmioty, które zainwestowały 
w Spółk� „Plast-Box” S.A. i z optymizmem kontynuuje realizacj� planów rozwoju 
Grupy. 
Dlatego te� w imieniu całego Zarz�du pragn� zapewni�, �e Grupa Kapitałowa „Plast-
Box” rozwija si� nadal, realizuj�c przyj�te zało�enia i długoletni� strategi� rozwoju. 
Mog� wi�c Pa�stwa zapewni�, �e wykorzystane zostan� wszystkie przesłanki do 
dalszego satysfakcjonuj�cego Pa�stwa rozwoju Spółek wchodz�cych w skład Grupy. 
 
 
Z powa�aniem  
  
 
Grzegorz Pawlak 
 
Prezes Zarz�du 
 
 
Słupsk, 2008-06-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


