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Informacje na temat celu podwy�szenia kapitału zakładowego 

  

 W zwi�zku z ogłoszeniem z dnia 10 sierpnia 2009 r. o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

zwołanym na dzie� 7 wrze�nia 2009 r. w celu podj�cia uchwały o podwy�szeniu kapitału zakładowego Spółki 

poprzez publiczn� emisj� 4.406.140 akcji nowej serii G, Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-

BOX” SA podaje do publicznej wiadomo�ci informacje na temat celu podwy�szenia kapitału zakładowego. 

 

Zgodnie z projektami uchwał, zaproponowanymi przez Zarz�d, Spółka pozyska z emisji kwot� nie mniejsz� 

ni� 22,0 mln zł. �rodki pozyskane z emisji akcji, Spółka zamierza przeznaczy� na trzy główne cele: 

 

1) Budowa magazynu logistycznego – kwota ok. 6 mln zł  

Na chwil� obecn�, moce załadunkowe magazynu logistycznego ograniczone s� do załadunku 8 transportów 

na dzie�. Za decyzj� o budowie nowego magazynu logistycznego przemawia skala realizowanych zamówie� 

oraz dalsze perspektywy rozwoju rynków zbytu. Nowa inwestycja pozwoli na 2,5 krotne zwi�kszenie mocy 

załadunkowych do poziomu 20 transportów dziennie. Nowy magazyn zlokalizowany b�dzie na terenie 

istniej�cego zakładu produkcyjnego w Słupsku. Zako�czenie inwestycji planowane jest na koniec 2010 roku. 

 

2) Poszerzenie asortymentu produktów – kwota ok. 4,5 mln zł  

Analiza rynków opakowa� na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pa�stw WNP wykazała, �e istnieje du�y, 

niezaspokojony popyt oraz bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku kartuszy (jednorazowe pojemniki z 

tworzyw sztucznych, potocznie zwane nabojami, np. naboje z klejami, silikonem, itp.).  Wynikiem 

przeprowadzonej analizy, Zarz�d Spółki postanowił o poszerzeniu asortymentu produkowanych wyrobów o 

ww. opakowania. W ramach inwestycji, dokonywanej na terenie zakładu w Słupsku, opracowana zostanie 

technologia produkcji oraz zakupione niezb�dne oprzyrz�dowanie – formy i IML – do uruchomienia produkcji. 

Zako�czenie inwestycji planowane jest na koniec II kwartału 2010r.  

 

3) Poszerzenie asortymentu produktów oraz mocy produkcyjnych na Ukrainie – kwota nie wi�ksza ni� 

22 mln zł  



 
 

Ze wzgl�du na szybki rozwój spółki „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o., Zarz�d Spółki, postanowił 

przeprowadzi� dodatkowe inwestycje na Ukrainie. W ramach planowanych działa�, przeprowadzone zostan� 

prace adaptacyjne wcze�niej zakupionego obiektu i przygotowanie go do uruchomienia dodatkowych ci�gów 

produkcyjnych; zakup nowych form do produkcji opakowa� owalnych i prostok�tnych; zakup nowych maszyn 

wraz z oprzyrz�dowaniem, celem zwi�kszenia mocy produkcyjnych zakładu. Cała inwestycja b�dzie 

realizowana etapami tak aby mo�liwe było uruchamianie produkcji na bie��co. Rozpocz�cie inwestycji 

planowane jest na I kwartał 2010 r. a zako�czenie etapami w ci�gu dwóch lat. 

 

�rodki pozyskane z emisji akcji w pierwszej kolejno�ci wydatkowane zostan� na realizacj� inwestycji w 

Słupsku. Pozostała cz��� �rodków z emisji, uzupełniona o �rodki własne oraz zewn�trzne �ródła 

finansowania (leasingi, kredyty) zostanie przeznaczona na przeprowadzenie inwestycji na Ukrainie.  
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