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Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.

W świetle otrzymanych, wyników finansowych spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. (dalej „Plast-Box
Ukraina”) za II kwartał 2014 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z 15 kwietnia 2014r., Zarząd
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjęte przez
„Plast-Box Ukraina” działania zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność
spółki córki na Ukrainie przyniosły w II kwartale 2014 r. oczekiwane efekty w postaci wypracowanego zysku
operacyjnego w wysokości 12,2 mln hrywien. Wygenerowany zysk operacyjny w I półroczu 2014 roku wyniósł
16,8 mln hrywien, co pozwoliło pokryć większą cześć strat na niezrealizowanych różnicach kursowych,
których wartość na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 19,4 mln hrywien. W konsekwencji podjętych działań,
wspartych stabilną sytuacją na rynku walutowym w II kwartale 2014 r. spółka Plast-Box Ukraina zmniejszyła
stratę netto z -12,2 mln hrywien na koniec marca 2014 r. do -3,7 mln hrywien na koniec czerwca 2014 r.
Oznacza to, że Spółka Plast-Box Ukraina wypracowała w II kwartale br. zysk netto w wysokości 8,5 mln
hrywien. Spółka Plast-Box Ukraina kontynuuje realizację przyjętych w kwietniu br. działań zmierzających do
zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność „Plast-Box Ukraina” z jednoczesnym utrzymaniem
dotychczasowej pozycji rynkowej spółki. Działania te będą miały dalszy pozytywny wpływ na wyniki spółki
Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd
założeniami osiągając w I półroczu 2014 r. 61,6 mln zł przychodów ogółem i 1,9 mln zł zysku netto.

Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej „Plast-Box”
Ukraina” Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.
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