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Słupsk, dnia 21.03.2017 r. 

PISMO PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością prezentuję Państwu rezultaty pracy Zarządu Spółki oraz całego zespołu 

pracowniczego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.  

Rok 2016 był dla nas rokiem wzrostu, który został uzyskany dzięki pracy i zaangażowaniu 

wszystkich osób zatrudnionych w Polsce i na Ukrainie, w naszej spółce córce, a także dzięki 

pozytywnym czynnikom makroekonomicznym, w tym stabilizacji cen surowców.  

 

Grupa Kapitałowa zakończyła rok z bardzo dobrymi wynikami, w tym historycznie 

najwyższymi przychodami ze sprzedaży, które wyniosły 153,2 mln zł, rekordową wartością 

EBITDA sięgającą 21,9 mln zł oraz najwyższą w dziejach firmy wartością zysku brutto: 13,1 

mln zł.  

 

W nowy rok Grupa Kapitałowa wchodzi z dużymi oczekiwaniami, ale również z wieloma 

wyzwaniami, dotyczącymi realizacji dalszego wzrostu organicznego, opartego na kolejnych 

inwestycjach. Nie mniej jednak Zarząd Spółki patrzy z optymizmem w przyszłość, mocno 

wierząc w systematyczny rozwój Grupy Kapitałowej. Dobrze znane są bowiem zarządzającym 

w spółce realia biznesu, w którym Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. 

funkcjonuje od lat, wykorzystując cywilizacyjny wzrost konsumpcji twardych opakowań z 

tworzyw sztucznych w całej Europie.  

 

Rok 2016 pokazał akcjonariuszom i potencjalnym inwestorom możliwości generowania 

wyników przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A w okresie stabilnej 

sytuacji ekonomicznej w Polsce i na Ukrainie oraz niskich, stałych cen surowców. W 

poprzednich latach udowadnialiśmy natomiast, że Grupa Kapitałowa potrafi radzić sobie z 

drogimi i zmiennymi cenami surowca. Jesteśmy więc Spółką zarówno na dobre, jak i 

trudniejsze czasy. 

 

Bardzo dziękuje akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w nasze możliwości, proszę abyśmy byli 

razem przez wszystkie kolejne lata materializowania ambitnych planów spółki Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. 

 

Z poważaniem, 

 

Grzegorz Pawlak 

 

Prezes Zarządu  

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A  


