
 
Raport bie��cy nr 47/2009 

 
Data: 2009-08-10 

 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna z siedzib� w Słupsku, pod adresem:  

ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego 

przez S�d Rejonowy Gda�sk-Północ w Gda�sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod 

numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), działaj�c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402'1 i 402'2 

Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzie� 07 wrze�nia 2009 roku na godzin� 12.00 Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odb�dzie si� w siedzibie Spółki 

w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. 

 

Porz�dek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji skrutacyjnej 

5. Przyj�cie porz�dku posiedzenia. 

6. Podj�cie uchwały w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z oznaczeniem dnia 2 listopada 2009 r. jako dnia, według 

którego okre�la si� akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji. 

7. Podj�cie uchwały w sprawie ubiegania si� o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich 

dematerializacji oraz upowa�nienia Zarz�du do podejmowania działa� z tym zwi�zanych. 

8. Podj�cie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

9. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarz�du. 

10. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

11. Podj�cie uchwały w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu 

Spółki. 

12. Zamkni�cie obrad  

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

Obowi�zuj�ce brzmienie § 7 Statutu Spółki: 

1. Przedmiotem działania Spółki jest: 

a) produkcja masy celulozowej, papieru i tektury, 



 
b) produkcja wyrobów z papieru i tektury, 

c) produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniaj�cych, 

d) produkcja włókien sztucznych, 

e) produkcja sprz�tu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

f) produkcja artykułów sportowych, 

g) produkcja gier i zabawek, 

h) pozostała działalno�� produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

i) sprzeda� hurtowa realizowana na zasadzie bezpo�redniej płatno�ci lub kontraktu, 

j) sprzeda� hurtowa �ywno�ci i tytoniu, 

k) sprzeda� hurtowa artykułów gospodarstwa domowego, 

l) sprzeda� hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, 

m) pozostała sprzeda� hurtowa, 

n) sprzeda� detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, 

o) pozostała sprzeda� detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

p) handel detaliczny prowadzony poza sieci� sklepow�, 

q) rachunkowo��, ksi�gowo�� i kontrola ksi�g, doradztwo podatkowe, badanie rynku i opinii publicznej, 

doradztwo w zakresie działalno�ci zwi�zanej z prowadzeniem interesów i zarz�dzaniem, 

r) badania i analizy techniczne, 

s) reklama, 

t) pozostała działalno�� komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

u) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 

 

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki: 

§ 7 

1. Przedmiotem działalno�ci Spółki jest: 

a) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

b) Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury 

c) Produkcja wyrobów z papieru i tektury 

d) Pozostałe drukowanie 

e) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniaj�cych 

f) Produkcja włókien chemicznych 

g) Produkcja sprz�tu gospodarstwa domowego 

h) Produkcja sprz�tu sportowego 

i) Produkcja gier i zabawek 

j) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 



 
k) Sprzeda� hurtowa realizowana na zlecenie 

l) Sprzeda� hurtowa �ywno�ci, napojów i wyrobów tytoniowych 

m) Sprzeda� hurtowa artykułów u�ytku domowego 

n) Pozostała wyspecjalizowana sprzeda� hurtowa 

o) Sprzeda� hurtowa niewyspecjalizowana 

p) Sprzeda� detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

q) Sprzeda� detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

r) Sprzeda� detaliczna prowadzona poza sieci� sklepow�, straganami i targowiskami 

s) Magazynowanie i przechowywanie towarów 

t) Doradztwo zwi�zane z zarz�dzaniem 

u) Badania i analizy techniczne 

v) Reklama 

w) Badanie rynku i opinii publicznej 

x) Działalno�� komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

Obowi�zuj�ce brzmienie § 8 Statutu Spółki 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.030.700,- zł. (dwadzie�cia dwa miliony trzydzie�ci tysi�cy siedemset 

złotych) i dzieli si� na 4.406.140 (cztery miliony czterysta sze�� tysi�cy sto czterdzie�ci) akcji o warto�ci 

nominalnej 5,- zł. ka�da akcja. 

2. Akcjami Spółki s�: 

a) 170.790 (sto siedemdziesi�t tysi�cy siedemset dziewi��dziesi�t)  akcji na okaziciela serii „A” o numerach 

od  00001 do 170.790, 

b) 668.000 (sze��set sze��dziesi�t osiem tysi�cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” o numerach 

od 000001 do 668.000, 

c) 1.210 (tysi�c dwie�cie dziesi��) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 0001 1.210. 

d) 650.000 (sze��set pi��dziesi�t tysi�cy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, 

e) 660.000 (sze��set sze��dziesi�t tysi�cy) akcji na okaziciela serii E o numerach o 000001 do 660.000, 

f) 2.256.140 (dwa miliony dwie�cie pi��dziesi�t sze�� tysi�cy sto czterdzie�ci) akcji na okaziciela serii F o 

numerach od 00000001 do 2.256.140 

3. Spółka mo�e podwy�sza� kapitał zakładowy w drodze zwi�kszenia warto�ci nominalnej akcji lub w drodze 

emisji nowych akcji. 

 

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: 



 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wi�cej ni� 44.061.400,-zł (czterdzie�ci cztery miliony sze��dziesi�t 

jeden tysi�cy czterysta złotych) i dzieli si� na nie wi�cej ni� 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwana�cie 

tysi�cy dwie�cie osiemdziesi�t) akcji o warto�ci nominalnej 5 zł ka�da akcja. 

2. Akcjami Spółki s�: 

a) 170.790 (sto siedemdziesi�t tysi�cy siedemset dziewi��dziesi�t) akcji na okaziciela serii A o numerach od 

00001 do 170.790, 

b) 668.000 (sze��set sze��dziesi�t osiem tysi�cy) akcji serii B, w tym: 

− 222.680 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680, 

− 445.320 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 668.000 

c) 1.210 (tysi�c dwie�cie dziesi��) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210. 

d) 650.000 (sze��set pi��dziesi�t tysi�cy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, 

e) 660.000 (sze��set sze��dziesi�t tysi�cy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000, 

f) 2.256.140 (dwa miliony dwie�cie pi��dziesi�t sze�� tysi�cy sto czterdzie�ci) akcji na okaziciela serii F o 

numerach od 00000001 do 2.256.140 

g) do 4.406.140 (cztery miliony czterysta sze�� tysi�cy sto czterdzie�ci) akcji na okaziciela serii G o 

numerach od 0000001 do 4.406.140 

3. Spółka mo�e podwy�sza� kapitał zakładowy w drodze zwi�kszenia warto�ci nominalnej akcji lub w drodze 

emisji nowych akcji. 

 

Obowi�zuj�ce brzmienie § 10 Statutu Spółki 

1. Z zastrze�eniem ust�pu 2 wszystkie akcje w Spółce s� akcjami na okaziciela. 

2. Akcje Serii B s� akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 

3. Akcje serii B daj� na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 

4. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje imienne mo�e zło�y� wniosek o zamian� jego akcji na akcje na okaziciela. 

Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz�d. Zamiana akcji na okaziciela na akcje 

imienne jest niedopuszczalna. 

 

Proponowane brzmienie § 10 Statutu Spółki: 

1. Z zastrze�eniem ust�pu 2 wszystkie akcje w Spółce s� akcjami na okaziciela. 

2. 445.320 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 668.000 s� akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do 

głosu. 

3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 668.000 daj� na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 

4. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje imienne mo�e zło�y� wniosek o zamian� jego akcji na akcje na okaziciela. 

Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz�d. Zamiana akcji na okaziciela na akcje 

imienne jest niedopuszczalna. 



 
 

Obowi�zuj�ce brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki: 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani s� w nast�puj�cy sposób: 

1) 3 trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz�cego powołuj� i odwołuj� w głosowaniu na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj�cy w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie 

nast�puje bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów wynikaj�cych z akcji imiennych.  

2) 2 (dwóch) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki: 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani s� w nast�puj�cy sposób: 

2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz�cego powołuj� i odwołuj� w głosowaniu na Walnym 

Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj�cy w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie nast�puje 

bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów wynikaj�cych z akcji imiennych.  

3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo akcjonariusza do ��dania umieszczenia poszczególnych spraw w porz�dku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego Spółki mog� 

��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. � �danie 

powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi Spółki nie pó�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem zgromadzenia tj. do 17 sierpnia 2009 roku. � �danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. � �danie mo�e zosta� zło�one w postaci 

elektronicznej na adres: wza@plast-box.com 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego mog� 

przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce na pi�mie lub przy wykorzystaniu 

�rodków komunikacji elektronicznej przesyłaj�c na adres wza@plast-box.com projekty uchwał dotycz�ce spraw 

wprowadzonych do porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� 

wprowadzone do porz�dku obrad. 

 

Ponadto, ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza� projekty 

uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. 

 



 
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególno�ci o formularzach 

stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy 

wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika 

Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywa� prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz nieb�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywa� prawo głosu przez osob� uprawnion� do składania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez 

pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno by�, pod rygorem niewa�no�ci sporz�dzone w formie pisemnej i doł�czone do 

protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz 

zawieraj�cy wzór pełnomocnictwa dost�pny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej 

Spółki www.plast-box.com , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie’. 

 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Spółk� przy wykorzystaniu �rodków 

komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej poczt� elektroniczn� na adres wza@plast-box.com , 

dokładaj�c wszelkich stara�, aby mo�liwa była skuteczna weryfikacja wa�no�ci pełnomocnictwa, i w tym celu 

pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno by� zeskanowane do formatu PDF.  

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera� dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze 

wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej 

obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna równie� zawiera� jego zakres tj. wskazywa� 

liczb� akcji, z których wykonywane b�dzie prawo głosu oraz dat� i nazw� walnego zgromadzenia Spółki, na 

którym prawa te b�d� wykonywane.  

 

Spółka podejmie odpowiednie działania słu��ce identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji 

wa�no�ci pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega� mo�e w szczególno�ci 

na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika 

w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, �e w przypadku brak 

udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany b�dzie jako brak mo�liwo�ci 

weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowi� b�dzie podstaw� dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do 

udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� powinno wynika� z okazanego przy 

sporz�dzaniu listy obecno�ci odpisu wła�ciwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodno�� z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ci�gu pełnomocnictw oraz odpisu wła�ciwego rejestru 

(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno�� z oryginałem przez notariusza). 



 
 

Osoba/osoby udzielaj�ce pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� powinny by� 

uwidocznione w aktualnym odpisie z wła�ciwego dla danego akcjonariusza rejestru. 

Członek Zarz�du Spółki i pracownik Spółki mog� by� pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

Je�eli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarz�du Spółki, członek Rady 

Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zale�nej od Spółki, 

pełnomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma 

obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu 

interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wył�czone. 

 

Mo�liwo��  i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

�rodków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje mo�liwo�ci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

�rodków komunikacji elektronicznej. 

 

Sposób wypowiadania si� w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

�rodków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodków 

komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje mo�liwo�ci wykonywania prawa głosu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu 

�rodków komunikacji elektronicznej. 

 

Dzie� rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzie� 22 sierpnia 2009 r. ("Dzie� 

Rejestracji") 

 

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami 

Spółki w Dniu Rejestracji. 

 



 
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maj� prawo 

uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w Dniu Rejestracji. 

 

Na ��danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcze�niej ni� po 

ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcze�niej ni� w dniu 7 sierpnia 2009 roku 

i nie pó�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie pó�niej ni� w dniu 24 sierpnia 2009 

roku, podmiot prowadz�cy rachunek papierów warto�ciowych wystawia imienne za�wiadczenie o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

 

Spółka niniejszym zwraca uwag�, i� uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b�d� tylko 

osoby, które: 

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 22 sierpnia 2009 roku. 

oraz 

b) zwróciły si� – nie wcze�niej ni� w dniu 7 sierpnia 2009 roku i nie pó�niej ni� w dniu 24 sierpnia 2009 roku – do 

podmiotu prowadz�cego ich rachunki papierów warto�ciowych o wystawienie imiennego za�wiadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyło�ona 

w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, na 3 dni 

powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 2 do 4 wrze�nia 2009 roku. 

 

Akcjonariusz Spółki mo�e ��da� przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczt� elektroniczn� wysyłaj�c wniosek na adres wza@plast-box.com, 

podaj�c własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna by� wysłana.  

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone s� o dokonanie rejestracji i pobranie 

karty do głosowania bezpo�rednio przed sal� obrad na godzin� przed rozpocz�ciem obrad. 

 

Dost�p do dokumentacji 

Dokumentacja, która ma by� przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał 

b�dzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporz�dzeniu. 

 

Uwagi Zarz�du Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed 

terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia b�d� dost�pne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie 

po ich sporz�dzeniu. 



 
Informacje dotycz�ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dost�pne s� na stronie www.plast-box.com w 

zakładce ‘Walne Zgromadzenie". 

 

 

 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okresowe 

 

ZA ZARZ�D: 

Waldemar Pawlak 

Prezes Zarz�du 


