
 
 

Raport bie��cy nr 36/2009 

 

Data: 2009-07-02 

 

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza 

 

 Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. przekazuje odpowiedzi na pytania 

akcjonariusza zadane drog� elektroniczn� w dniu 23 czerwca 2009 r. 

 

Pytania Akcjonariusza: 

1. Ile osób zatrudniała spółka w starym zakładzie produkcyjnym  

2. Czy zostały wypłacone odprawy wszystkim zredukowanym pracownikom  

3. Ile osób zatrudnia spółka w nowym zakładzie produkcyjnym  

4. O ile obni�yły si� koszty osobowe z tytułu zredukowania załogi  

 

Odpowied� Zarz�du: 

W zwi�zku z tym, i� kwota pozyskana z emisji akcji serii F nie była wystarczaj�ca na 

zrealizowanie wszystkich inwestycji opisanych w prospekcie emisyjnym Zarz�d, zgodnie z informacjami 

zawartymi w prospekcie emisyjnym, podj�ł decyzj� o realizowaniu inwestycji według przyj�tych 

priorytetów co wi�zało si� z konieczno�ci� odło�enia realizacji inwestycji zwi�zanej z przeniesieniem 

słupskiego zakładu do SSSE.  

Zarz�d poinformował o tym raportem bie��cym nr 15/2008 z dnia 10 marca 2008 r. 

 

Pytanie Akcjonariusza: 

5. Czy s� kontynuowane (dzi�) lub czy b�d� prowadzone w przyszło�ci inwestycje na Ukrainie 

(perspektywa do 30.06.2010)  

 

Spółka „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. w dniu 23.04.2008 r. zawarła umow� kupna nieruchomo�ci 

produkcyjnych i magazynowych zlokalizowanych na terenie miasta Czernihów. Nieruchomo�ci te, tj. 

hala produkcyjna w budowie o powierzchni 3000 m2 wraz z budynkami towarzysz�cymi i 

magazynowymi, zlokalizowane s� w kompleksie o powierzchni ponad 3 ha, na terenie strefy 

przemysłowej z dost�pem do wszystkich mediów. Obecnie trwaj� prace projektowe i porz�dkowe, tak 



 
by w chwili podj�cia decyzji o przeprowadzeniu inwestycji posiadane nieruchomo�ci przygotowane były 

do jej rozpocz�cia. 

 

Pytanie Akcjonariusza: 

6. Ile wynios� ewentualne nakłady na nowe inwestycje na Ukrainie oraz czy spółka ma potrzebn� 

gotówk�. 

 

Odpowied� Zarz�du: 

W chwili obecnej Zarz�d nie mo�e precyzyjnie odpowiedzie� na pytanie ile wynios� nakłady na nowe inwestycje 

na Ukrainie. Trwaj� prace projektowe dotycz�ce budowy zakładu produkcyjnego i dopiero po ich zako�czeniu 

b�dzie mo�na oszacowa� koszty zwi�zane z budow�. Spółka posiada cz��� niezb�dnego kapitału na 

przeprowadzenie inwestycji. O decyzji w sprawie wyboru �ródeł pozyskania pozostałej cz��ci kapitału 

niezb�dnego do zako�czenia inwestycji Zarz�d poinformuje niezwłocznie po jej podj�ciu.  

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje poufne 

 

ZA ZARZ�D: 

Grzegorz Pawlak 

Prezes Zarz�du 


