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Pismo Prezesa do Akcjonariuszy 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Ponownie mam możliwość przedstawienia Państwu sprawozdania finansowego i 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych „Plast-Box” z siedzibą w Słupsku. Jest to sprawozdanie za rok 2013, w 
którym miałem możliwość uczestniczenia w pracach Zarządu dopiero od 
października 2013r., gdyż do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki powołany 
zostałem uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.09.2013r.  
Kontynuowane przez poprzedni Zarząd zmiany organizacyjne poprawiające jakość 
planowania i zakupów w Spółce, rozszerzone o zmiany w dziale finansowym oraz 
produkcyjnym, z sukcesem zostały wprowadzone w życie i przynoszą zamierzone 
efekty.  
 
Rok 2013 był kolejnym rokiem notowania Spółki Akcyjnej Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych Plast-Box na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
począwszy od roku 2004. O wszystkich ważnych wydarzeniach w Spółce byli 
Państwo na bieżąco informowani. 
 
Od 2012 r. skład Zarządu Spółki został ograniczony do dwóch osób, bowiem funkcje 
dyrektora finansowego i głównej księgowej zostały ulokowane poza zarządem. W 
roku tym wyodrębniono stanowisko dyrektora finansowego, które do tej pory było 
łączone ze stanowiskiem głównej księgowej. Rok 2013 wykazał, że taki podział 
obowiązków jest zasadny 
 
W ocenie Zarządu, przyjęte na rok 2013 założenia rozwoju Spółki zostały wykonane 
w sposób zadawalający. Na tle niekorzystnych krajowych i światowych warunków 
ekonomicznych Spółka może wykazać się wzrostem przychodów w stosunku do 
2012 r. o 11.899 tys. zł, z 101.122 tys. zł w 2012 r. do 113.021 tys. zł w 2013 roku 
(wzrost o 11,8 %), oraz zyskiem netto w kwocie 3.388 tys. zł, niższym od zysku netto 
osiągniętego w 2012 roku o 4,6%. Ten pozytywny rezultat został osiągnięty dzięki 
ukierunkowaniu całej organizacji na sprzedaż produktów i towarów, realizując 
zasadę, że wszystko co się dzieje w spółce, jest robione po to, aby zwiększać jej 
wartość poprzez wzrost przychodów i generowanych coraz lepszych rentowności.  
 
Rok 2013 był dla Spółki bardzo intensywnym okresem prac nad kontynuacją 
wdrożenia kilku znaczących inwestycji. W 2013 r. Zarząd Spółki informował o  
nowych zasadach finansowania dla działalności Spółki mających na celu poprawienie 
płynności finansowej Spółki na najbliższe kilka lat.  
 
Plany Spółki na rok 2014 opierają się przede wszystkim na coraz bardziej 
efektywnym  wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyjnego, zwiększaniu 
sprzedaży poprzez proaktywne rynkowe działania oraz poszerzaniu oferty 
produktowej.  
 
Na 2014 rok Zarząd planuje inwestycje mające charakter odtworzeniowy majątku 
Spółki. Będziemy prowadzili prace nad modernizacją oraz doposażaniem 
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posiadanych już maszyn i urządzeń w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
utrzymania wysokiej jakości oferowanych produktów. Równolegle z pozostałymi 
działaniami będziemy opracowywali strategię rozwoju spółki na najbliższe trzy lata.   
 
W imieniu Zarządu pragnę zapewnić Państwa, że Spółka Akcyjna Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. rozwija się pomyślnie i umacnia pozycję wśród 
czołowych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. 
 
Z poważaniem, 
 
 
Grzegorz Pawlak 
 
Prezes Zarządu 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
„Plast-Box” S.A. w Słupsku 
 
Słupsk, 18.03.2014 r. 
 
 


