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Pismo Prezesa do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„Plast-Box” z siedzibą w Słupsku. Prezentowane są tu dane za 2014 rok, w którym przez cały
czas miałem możliwość uczestniczenia w pracach Zarządu, pełniąc funkcję Prezesa.
W poprzednim roku kontynuowaliśmy dynamiczny rozwój działalności poprzez zwiększenie jej
skali, a także zasięgu oferty, przy utrzymaniu najwyższej jakości produktów i obsługi klienta.
W 2014 roku minęło już 10 lat odkąd Spółka Akcyjna Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Plast-Box notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. O wszystkich
ważnych wydarzeniach w Spółce byli Państwo na bieżąco informowani.
Pod względem wielkości produkcji i przychodów ze sprzedaży rok 2014 był najlepszym
rokiem w historii Spółki. Dzięki ciągłej poprawie efektywności działalności operacyjnej
realizowanej poprzez wdrożenia nowych, wysoce wydajnych technologii produkcyjnych oraz
zmianom organizacji logistyki wewnętrznej, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
może pochwalić się przychodami na poziomie 120 mln zł – o 6% wyższymi w stosunku do
2013 roku, a także coraz większą efektywnością wyrażoną 12% dynamiką wzrostu zysku
netto, który wyniósł 3,8 mln zł. Należy przy tym podkreślić, iż prezentowane w sprawozdaniu
wyniki finansowe Spółka osiągnęła przy historycznie najwyższych cenach polipropylenu,
będącego podstawowym surowcem produkcyjnym.
Miniony rok był dla Spółki ważnym okresem nie tylko ze względu na prowadzenie prac
związanych z kontynuowaniem inwestycji, ale również z uwagi na wypracowywanie nowych
warunków finansowania działalności Spółki mających na celu poprawę jej płynności
finansowej na najbliższe lata. W efekcie spóka Plast-Box S.A. może pochwalić się spadkiem
zadłużenia finansowego o 4% rok do roku, przy jednoczesnej zmianie struktury długu tj.
zwiększeniu zobowiązań finansowych długoterminowych o 27,6% i spadku zobowiązań
finansowych krótkoterminowych o 23,7%. Wynikiem przeprowadzonych zmian jest spadek
wskaźnika zadłużenia finansowego do EBITDA z 2,7 w 2013 do 2,4 w 2014 roku.
Plany Spółki na rok 2015 opierają się przede wszystkim na coraz bardziej efektywnym
wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyjnego, zwiększaniu sprzedaży poprzez
proaktywne działania rynkowe oraz poszerzaniu oferty produktowej. Prowadzone będą prace
nad modernizacją oraz doposażaniem posiadanych już maszyn i urządzeń w zakresie
niezbędnym do zapewnienia utrzymania wysokiej jakości oferowanych produktów.
Równolegle opracowywana będzie strategia rozwoju Spółki na kolejne lata.
W imieniu Zarządu pragnę zapewnić Państwa, że Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox Spółka Akcyjna rozwija się pomyślnie i umacnia pozycję wśród czołowych producentów
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opakowań z tworzyw sztucznych nie tylko w Polsce. Wysoki poziom innowacyjności, dbałość
o satysfakcję klientów oraz stały wzrost mocy produkcyjnych pozwalają z optymizmem
patrzeć na dalszy rozwój działalności Spółki.
Z poważaniem,

Grzegorz Pawlak
Prezes Zarządu
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„Plast-Box” S.A. w Słupsku
Słupsk, 17.03.2015 r.
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