
PISMO  PREZESA  ZARZ�DU 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
Przedstawiam Pa�stwu sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki Akcyjnej 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box”  z siedzib� w Słupsku, z kolejnego 
roku działalno�ci po wej�ciu Spółki na Giełd�. 
 
Zdaniem Zarz�du przyj�te na rok 2006r. zało�enia dalszego rozwoju Spółki zostały 
wykonane, mimo �e trzeba si� było boryka� z bie��cymi niezale�nymi od Spółki 
kłopotami. O wszystkich wa�nych działaniach byli Pa�stwo na bie��co informowani w 
formie komunikatów. 
 
Cieszy nas to, �e udało si� pozyska� �rodki finansowe poprzez kolejn� emisj� akcji 
na dalszy rozwój Spółki. Trwa wymiana parku maszynowego oczywi�cie w kierunku 
pełnej automatyzacji produkcji. Ma to znaczenie nie tylko dla przyspieszenia i 
zwi�kszenia produkcji, ale równie� jest wa�nym czynnikiem w uporaniu si� ze stale 
wzrastaj�cym problemem pogarszaj�cego si� rynku pracy. Coraz trudniej pozyska� 
bowiem do�wiadczonych pracowników w bran�y tworzyw sztucznych, z uwagi na 
migracj� mieszka�ców do pracy za granic�. 
 
Spółka zwi�kszyła swój udział kapitałowy w Spółce zale�nej „Plast-Box Ukraina”  , co 
znacznie przyczyniło si� do wzrostu produkcji ukrai�skiej Spółki. Udało nam si� 
równie� wspomóc Spółk� na Ukrainie w nawi�zaniu współpracy z innymi podmiotami 
z terenu Polski z bran�y produkcji z tworzyw sztucznych. Wiemy, �e na Ukrainie 
podj�to wszystkie działania , aby tego typu współprac� rozszerza�.  
Ponadto Spółka zainwestowała w nowy podmiot gospodarczy „Plast-Box 
Development” Sp. z o.o. obejmuj�c kapitał w tej Spółce dotychczas posiadanymi 
nieruchomo�ciami.  Zdaniem Zarz�du zasadnym było wydzielenie nowo planowanej 
działalno�ci w zakresie obrotu developerskiej do odr�bnego podmiotu 
gospodarczego. 
 
Plany na rok 2007 maj� przede wszystkim na celu dalszy rozwój Spółki, poprzez 
realizacj� przyj�tych przez Zarz�d zało�e�.  
 
Pragniemy podkre�li�, �e Zarz�d Spółki zawsze działa maj�c �wiadomo�� ci���cej 
na nim odpowiedzialno�ci za te podmioty, które zainwestowały w Spółk� „Plast-Box” 
S.A. 
Dlatego te� w imieniu całego Zarz�du pragn� zapewni�, �e Spółka Akcyjna 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „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 Spółki. 
 
Z powa�aniem 
 
Waldemar Pawlak 
Prezes Zarz�du 
 
Słupsk, 2007-06-11 


