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Sprawozdanie Zarz�du 
z działalno�ci Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX  S.A. za 2009 rok   
 

I. ZASADY SPORZ�DZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
1. Zgodnie z uchwał� Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2004 r. sprawozdania finansowe (jednostkowe i  skonsolidowane) Grupy 
Kapitałowej PLAST BOX S.A. sporz�dzone zostały  zgodnie z Mi	dzynarodowymi Standardami  Sprawozdawczo
ci Finansowej (MSSF) 
przyj	tymi przez Rad	 Mi	dzynarodowych Standardów Rachunkowo
ci (RMSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Stały 
Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. 
 
2. Szczegółowy opis zasad rachunkowo
ci zastosowanych przy sporz�dzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009 przedstawiono w 
„Informacjach ogólnych” do sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2009.  
 
3. W rocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne, dotycz�ce analogicznego okresu roku poprzedniego      
zako�czonego 31 grudnia 2008 r., które równie� podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 
 
II.  CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKOWEGO BILANSU, W TYM Z  
       PUNKTU WIDZENIA PŁYNNO�CI EMITENTA 
 
1. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów  
 

Suma bilansowa P.T.S. Plast-Box S.A. na dzie� 31 grudnia 2009 roku wynosiła 97.002 tys. PLN, co w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego stanowiło wzrost o 5,2%. 
 
1.1. Po stronie aktywów - aktywa trwałe stanowiły 75,6% sumy bilansowej, tj. kwot	 73.300 tys. PLN, aktywa obrotowe 24,4%,   
       tj. 23.702 tys. PLN. W porównaniu do 31.12.2008 warto
 aktywów trwałych wzrosła o 7,6% natomiast warto
 aktywów     
       obrotowych spadła o 1,3%. 
 
1.2. Warto
 zapasów na dzie� bilansowy wynosiła 10.960tys. PLN (11,3% w strukturze aktywów), co oznaczało wzrost warto
ci    

zapasów w stosunku do stanu sprzed roku o 10,0%. 
 

      Struktura zapasów na dzie� 31 grudnia 2009 roku w porównaniu do 31 grudnia 2008 roku 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  2.1. Po stronie pasywów - kapitał własny na dzie� 31.12.2009 wyniósł 65.887tys. PLN i stanowił 67,9% sumy pasywów, natomiast 

zobowi�zania wyniosły 31.115 tys. PLN, tj. 32,1% sumy pasywów. Oznacza to wzrost warto
ci kapitałów własnych o 7,1% oraz 
wzrost warto
ci zobowi�za� o 1,5% w stosunku do stanu na 31.12.2008 r. 

 
3.1.  Na wysoko
 kapitału własnego P.T.S. Plast-Box S.A. składały si	 nast	puj�ce pozycje bilansu: 

                kapitał podstawowy 22.031 tys. PLN 
                pozostały kapitał zapasowy 38.832 tys. PLN 

    kapitały rezerwowe                                   651 tys. PLN 
                wynik finansowy roku obrotowego                                                                                                      4 373 tys. PLN 
                niepodzielony wynik finansowy 0 tys. PLN 
                Razem:  65.887 tys. PLN 
 
2. Płynno�� finansowa P.T.S. Plast-Box SA i zdolno�� do wywi�zywania si� z zobowi�za� 
 
2. 1. Płynno
 finansowa P.T.S. Plast-Box S.A.  
                       

Wyszczególnienie 31.12.2009 r. 31.12.2008 r. 

-  płynno
 bie��ca 1,2 1,3 

-  płynno
 szybka 0,6 0,8 

 
   W prezentowanym okresie sprawozdawczym wska�niki płynno
ci osi�gn	ły warto
ci charakteryzuj�ce bezpieczn� obsług	 

posiadanych zobowi�za�. Wska�nik bie��cej płynno
ci finansowej mie
ci si	 w przedziale 1,2-2,0 natomiast wska�nik szybkiej 
płynno
ci finansowej znajduje si	 poni�ej jedno
ci przyjmowanej jako normatyw, co nie ma jednak istotnego znaczenia dla 

Grupa rodzajowa 

Udział w sumie zapasów 

31.12.2009 r. 

[%] 

Udział w sumie zapasów 

31.12.2008 r. 

[%] 

Materiały            45,58            39,84 
Produkty gotowe 51,57 58,63 
Towary 2,49 1,53 
Zaliczki na dostawy 0,35 0,00 

Razem 100 100 
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bezpiecze�stwa finansowego Spółki. Poziom wska�ników determinowany jest posiadaniem krótkoterminowych linii kredytowych, 
które mog� by sukcesywnie  prolongowane na kolejne okresy.  Zawsze istnieje mo�liwo
 zast�pienia linii faktoringiem, w zwi�zku z 
dobr� jako
ci� nale�no
ci ubezpieczonych w Euler Hermes . 

 Zarz�d nie obawia si	 zagro�e� płyn�cych z ewentualnych trudno
ci w zakresie wywi�zywania si	 Spółki z bie��cych zobowi�za�. 
 
III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO�CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM        
       SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 
1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
1.1.  Przychody 
 
W 2009 roku jednostkowe przychody netto ze sprzeda�y ogółem wyniosły 61.679 tys. PLN, co stanowiło spadek o 1,8% w stosunku 
do 2008 roku. W strukturze przychodów 88,4% stanowiły przychody ze sprzeda�y wyrobów, 1,4% ze sprzeda�y usług i 10,2% ze 
sprzeda�y towarów i materiałów.  

 
W 2009 roku sprzeda� wiader stanowiła 87,6%  przychodów ze sprzeda�y wyrobów a 12,4% przychodów pochodziło ze sprzeda�y 
skrzynek. W porównaniu z rokiem 2008 udział wiader w strukturze sprzeda�y wyrobów nie uległ zmianie. 
 
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów wyniosły 6.292  tys. PLN, na co zło�yły si	 przychody: 
                - ze sprzeda�y towarów 96,3%, 

- ze sprzeda�y materiałów 3,7%. 
 

W stosunku do 2008 roku przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów były wy�sze o 42,0%. 
 
1.2.  Koszty 
 
Koszty według rodzaju w 2009 roku wyniosły 48.741 tys. PLN i były ni�sze o 14,4% w porównaniu z 2008 rokiem. 
 
    Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych w 2009 i w 2008 roku 

 
 
W grupie kosztów rodzajowych najsilniej obni�yły si	 koszty zu�ycia materiałów i energii o 6.527 tys. PLN, czyli o 17,2% oraz koszty 
usług obcych o kwot	 1.073 tys. PLN, co oznacza spadek o 17,1%. Spo
ród wyszczególnionych grup kosztów, jedynie pozostałe 
koszty wzrosły o jedyne 0,3%. Inne grupy kosztów uległy obni�eniu rok do roku.  
 
Koszt własny sprzeda�y 
 
Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniósł  w 2009 roku 45.548 tys. PLN i był ni�szy w stosunku do 2008 
roku o 11,3% w tym: koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług wyniósł 39.180 PLN i był ni�szy o 16,2%. Koszt 
sprzedanych towarów i materiałów wyniósł  6.011 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 40,3% w porównaniu 2008 rokiem.  
 
Koszty sprzeda�y  
 
W 2009 roku koszty sprzeda�y wyniosły 2.688 tys. PLN i spadły w odniesieniu do 2008 roku o 5,4%. 
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Koszty ogólnego zarz�du  
 
Koszty ogólnego zarz�du wyniosły w 2009 roku 6.780 tys. PLN i były ni�sze od notowanych w 2008 roku o 2,5%.  
 
1.3 Wynik brutto ze sprzeda�y 

 
W 2009 roku P.T.S. Plast-Box S.A. osi�gn�ł zysk brutto ze sprzeda�y w kwocie  16.131 tys. PLN, co oznacza wzrost w stosunku do 
2008 roku o 41,1%.  
 
1.4. Wynik ze sprzeda�y  
 
W 2009 roku P.T.S. Plast-Box S.A. osi�gn�ł zysk ze sprzeda�y w wysoko�ci 6.663 tys. PLN, co oznacza wzrost w stosunku do 2008 
roku o 306,5%.  
 
1.5. Wynik finansowy na działalno�ci operacyjnej (EBIT) 
 
W 2009 roku P.T.S. Plast-Box S.A. osi�gn�ł zysk na działalno�ci operacyjnej w wysoko�ci 6.445 tys. PLN, co stanowi wzrost o 
311,3% w porównaniu z wynikiem na koniec 2008 roku. 
 
1.6. Wynik  EBITDA   (zysk operacyjny + amortyzacja ) 
 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym P.T.S. Plast-Box S.A. osi�gn�ł wynik EBITDA w kwocie 10.136 tys. PLN, co 
stanowiło wzrost o 83,6% w stosunku do 2008 roku. 
 
1.7. Wynik brutto 
 
W 2009 roku zysk brutto wyniósł 5.449 tys. PLN i był wy�szy w porównaniu z 2008 rokiem o 588,9%. 
 
1.8. Wynik netto 
 
W 2009 roku zysk netto wyniósł 4.373 tys. PLN i wzrósł w stosunku do 2008 roku o 568,7%. 
 
Podsumowanie 
 
Przyczyn� ujemnej dynamiki przychodów ze sprzeda�y zanotowanej w 2009 roku w odniesieniu do roku 2008 był spadek cen 
wyrobów zwi�zany z blisko 13% spadkiem cen surowca, stanowi�cego około 50% całkowitego kosztu wytworzenia i sprzeda�y 
wyrobu. Spadek cen miał tak�e znacz�cy wpływ na obni�enie kosztów zu�ycia materiałów. Dodatkowo w 2009 r. obserwowano 
wyhamowanie wzrostu gospodarczego zwi�zanego z globalnym kryzysem ekonomicznym w tym szczególnie w bran�y budownictwa 
mieszkaniowego. 
 
W 2009 r. Spółka zanotowała znakomite wyniki na wszystkich poziomach zysku w stosunku do roku 2008 oraz  porównywalnych 
okresów w historii działalno
ci. 
Na uzyskane wyniki miała wpływ dobra pozycja konkurencyjna osi�gni	ta w efekcie dokonanej modernizacji parku maszynowo- 
narz	dziowego oraz reorganizacji procesu produkcji, jak równie� korzystne relacje zwi�zane ze spadkiem cen surowca 
produkcyjnego jak równie� wzrostem kursu EUR/PLN. 
 
2. PRZEPŁYWY PIENI	
NE 
 
Na pocz�tku 2009 roku P.T.S. Plast-Box SA posiadała 
rodki pieni	�ne w wysoko
ci 1.726 tys. PLN. W wyniku operacji 
gospodarczych zrealizowanych w trakcie 2009 roku, stan ten zmniejszył si	 o 450 tys. PLN do kwoty 1.276 tys. PLN. Odnotowany 
spadek był efektem nast	puj�cych działalno
ci: 
 
2.1. Działalno�� operacyjna. 
 
Działalno
 operacyjna P.T.S. Plast-Box SA w 2009 roku charakteryzowała si	 spadkiem stanu zapasów o 997 tys. PLN, wzrostem 
warto
ci nale�no
ci o 1.168 tys. PLN, wzrostem stanu zobowi�za� o 338 tys. PLN, wzrostem warto
ci rezerw o kwot	 55 tys. PLN 
oraz wzrosła warto
 rozlicze� mi	dzyokresowych o kwot	 85 tys. PLN. Ponadto w omawianym okresie warto
 zapłaconego podatku 
dochodowego wyniosła 785 tys. PLN.  
W wyniku działalno
ci operacyjnej saldo przepływów pieni	�nych wyniosło w 2009 roku 10.153 tys. PLN. W 2008 roku saldo z 
działalno
ci operacyjnej wyniosło 3.762 tys. PLN. 
 
2.2. Działalno�� inwestycyjna. 
 
W 2009 roku P.T.S. Plast-Box SA realizowała wydatki inwestycyjne na nabycie aktywów finansowych dost	pnych do sprzeda�y na 
kwot	 167 tys. PLN, na zakup rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 8.258 tys. PLN, 487 tys. PLN spółka wydała na nabycie 
warto
ci niematerialnych i prawnych oraz 424 tys. PLN na pozostałe wydatki inwestycyjne.  
W wyniku przeprowadzonej transakcji sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych Spółka uzyskała wpływ w wysoko
ci 1.694 tys. PLN. 
W 2009 roku saldo przepływów pieni	�nych z działalno
ci inwestycyjnej było ujemne i wyniosło -7.642 tys. PLN. Dla porównania w 
ubiegłym roku saldo z działalno
ci inwestycyjnej wynosiło -18.243 tys. PLN. 
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Wydatki działalno
ci inwestycyjnej pokryte zostały z własnych 
rodków pieni	�nych oraz ze 
rodków pochodz�cych z kredytów 
bankowych. 
 
2.3. Działalno�� finansowa. 
 
Przepływy 
rodków pieni	�nych na działalno
ci finansowej w 2009 roku generowane były przede wszystkim przez wpływy z tytułu 
zaci�gni	cia kredytów i po�yczek w kwocie 1.000 tys. PLN, wydatki na spłat	 kredytów i po�yczek wraz z odsetkami w kwocie 3.734 
tys. PLN oraz inne wpływy i wydatki finansowe, których ujemne saldo wyniosło 227 tys. PLN.  
W konsekwencji saldo przepływów pieni	�nych z działalno
ci finansowej było ujemne na koniec 2009 roku i wyniosło 2.961 tys. 
PLN. W 2008 roku saldo z działalno
ci finansowej było dodatnie i wyniosło 15.114 tys. PLN.  
 
3. PODSTAWOWE WSKA�NIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE 

 
Wyszczególnienie 2009 rok 2008 rok 

Stopa zwrotu z kapitału – ROE1 6,9% 1,3% 
Stopa zwrotu z aktywów – ROA2 4,6% 0,8% 
Mar�a EBIT3 10,4% 2,5% 
Mar�a EBITDA4 16,4% 8,8% 
Rentowno
 sprzeda�y brutto5 26,2% 18,2% 
Rentowno
 brutto6 8,8% 1,3% 
Rentowno
 netto7 7,1% 1,0% 
Stopa wypłaty dywidendy8 0% 0% 
Wska�nik płynno
ci bie��cej9 1,2 1,3 
Wska�nik płynno
ci szybkiej10 0,6 0,8 
Wska�nik ogólnego zadłu�enia11 32,1% 33,3% 
Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych12 47,2% 49,8% 
 

Zasady liczenia wska�ników: 
1zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2 

2zysk netto /( aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu)/2  

3
zysk operacyjny / przychody netto ze sprzeda�y

 

4zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzeda�y 

5zysk brutto ze sprzeda�y / przychody netto ze sprzeda�y 

6zysk brutto / przychody netto ze sprzeda�y 

7zysk netto / przychody netto ze sprzeda�y 
8dywidenda / zysk  netto 
9maj�tek obrotowy / zobowi�zania krótkoterminowe 
1o

maj�tek obrotowy – zapasy / zobowi�zania krótkoterminowe
 

11Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania / aktywa razem  

12Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania / kapitał własny  

 
W omawianym okresie nale�y stwierdzi bardzo istotn�  popraw	 wska�ników rentowno
ci 
wiadcz�cych o efektach prowadzonej 
działalno
ci.  
 
Wska�niki sprawno�ci zarz�dzania aktywami 

Wyszczególnienie 2009 rok 2008 rok 

Cykl rotacji zapasów       61,9    60,9    
Cykl rotacji nale�no
ci       67,0    68,7    
Cykl rotacji zobowi�za�       46,9    50,2    
Cykl operacyjny    128,9    129,6    
Cykl konwersji gotówki       82,0    79,4    
* w dniach 
 
Zasady liczenia wska�ników: 

– cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na pocz�tek oraz na koniec danego okresu podzielone na 2 do przychodów ze 

sprzeda�y netto za dany okres, pomno�ony przez liczb� dni w okresie, 

– cykl rotacji nale�no�ci – stosunek stanu nale�no�ci z tytułu dostaw i usług na pocz�tek oraz na koniec danego okresu podzielone na 2 

do przychodów ze sprzeda�y netto za dany okres, pomno�ony przez liczb� dni w okresie, 

– cykl rotacji zobowi�za� – stosunek stanu zobowi�za� krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na pocz�tek oraz na koniec danego 

okresu podzielone na 2 do przychodów ze sprzeda�y netto w danym okresie, pomno�ony przez liczb� dni w okresie, 

– cykl operacyjny – suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji nale�no�ci, 

– cykl konwersji gotówki – ró�nica pomi�dzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowi�za� z tytułu dostaw i usług. 

 

W omawianym okresie mo�na zauwa�y niewielkie zmiany wska�ników sprawno
ci zarz�dzania aktywami, w tym nieznaczne 
wydłu�enie si	 cyklu rotacji zapasów, skrócenie si	 cyklu rotacji nale�no
ci oraz znaczne skrócenie cyklu rotacji zobowi�za�.  
Dzi	ki skróceniu si	 rotacji nale�no
ci nieznacznie poprawił si	 wska�nik cyklu operacyjnego, jednak za spraw� skrócenia si	 cyklu 
zobowi�za� wydłu�ył si	 cykl rotacji gotówki,  
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�adna ze zmian cyklów nie jest na tyle istotna, by mo�na było obawia si	 o którykolwiek z parametrów oceniaj�cych sprawno
 
zarz�dzania aktywami w Spółce.   
 
IV. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGRO
E, Z OKRE�LENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST 
       NA NIE NARA
ONY 
 
Zdaniem Zarz�du obecna sytuacja finansowa P.T.S. Plast-Box SA, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzaj� 
powa�niejszych zagro�e� dla dalszego dynamicznego rozwoju przedsi	biorstwa. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o 
wewn	trznym jak i zewn	trznym charakterze, które bezpo
rednio, b�d� po
rednio b	d� miały wpływ na dynamik	 rozwoju Spółki i 
osi�gane wyniki finansowe. 
 
Czynniki ryzyka zwi�zane z działalno�ci� emitenta 
 

Ryzyko znacz�cego wpływu kosztów materiałowych na wyniki działalno�ci 

 
Udział kosztów surowców u�ywanych do produkcji w ogólnej strukturze kosztów stanowił w 2009 r. około 50%. Wahania cen 
surowców, które s� silnie skorelowane z cen� ropy naftowej na 
wiatowych rynkach, b	d� zatem w bezpo
redni sposób wpływa na 
osi�gane wyniki finansowe i rentowno
 działalno
ci. Zjawiskiem umacniaj�cym ten czynnik ryzyka jest silna konkurencja na rynku 
producentów opakowa� z tworzyw sztucznych i brak mo�liwo
ci przeniesienia w cało
ci wzrostu cen surowców na odbiorców.  
 

Ryzyko ró�nic kursowych 

 
Spółka dokonuje zakupu podstawowych surowców do produkcji (polipropylen i polietylen) poza granicami Polski. Import surowców w 
ogólnej warto
ci zakupów surowców i materiałów bezpo
rednich stanowił w 2009 roku 68,2%. Przychody ze sprzeda�y realizowane w 
eksporcie i w dostawach wewn�trz UE równie� w znacznej wi	kszo
ci denominowane s� w EURO. Udział eksportu i dostaw 
wewn�trzwspólnotowych w przychodach ze sprzeda�y ogółem emitenta wyniósł w 2009 roku 44,9%. Emitent d��y do osi�gni	cia 
udziału sprzeda�y zagranicznej na poziomie zbli�onym do udziału kosztów surowcowych w kosztach ogółem, w celu 
zminimalizowania ryzyka kursowego. Poza wymienionym zabezpieczeniem naturalnym Emitent nie stosuje zabezpiecze� przed 
ryzykiem ró�nic kursowych. 
 

Ryzyko nadmiernego uzale�nienia od dostawców 

 
Najwa�niejszymi surowcami dla Spółki s� polipropylen i polietylen. Na rynku działa ograniczona liczba dostawców, zdolnych do 
dostarczenia surowca odpowiedniej jako
ci. Potencjalny wzrost popytu 
wiatowego na polipropylen i polietylen wraz z konieczno
ci� 
zakupu przez spółk	 surowców o okre
lonych, wysokich parametrach jako
ciowych, stwarza ryzyko nadmiernego uzale�nienia od 
dostawców, a co za tym idzie wzrostu cen zakupu surowców i pogorszenia rentowno
ci Spółki. W celu ograniczenia wpływu 
opisanego ryzyka Emitent zapewnił sobie dost	p do szeregu dostawców alternatywnych.   
 
Czynniki ryzyka zwi�zane z otoczeniem gospodarczym 
 

Ryzyko uzale�nienia cen surowca od waha� na rynku ropy naftowej 

 
Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, s� granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane w 
wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzale�nienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wra�liwy na 
sytuacj	 polityczn� na 
wiecie - charakteryzuje si	 trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. W okresach 
długoterminowych trendów wzrostowych cen ropy naftowej rosn� ceny surowców i koszty zu�ycia materiałów i energii  Emitenta, co 
mo�e skutkowa pogorszeniem rentowno
ci prowadzonej działalno
ci.  
 

Ryzyko nasilenia działa� konkurentów i zmian pozycji konkurencyjnej na rynku polskim 

 
Emitent jest nara�ony na intensyfikacj	 działa� konkurencyjnych ze strony swoich głównych konkurentów na rynku polskim. Nale�y 
tu wymieni szczególnie polskie oddziały firm o zasi	gu europejskim, posiadaj�ce szerokie zaplecze kapitałowe i technologiczne 
(Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. oraz Superfos Packaging Sp. z o.o.). Emitent nie posiada dominuj�cej pozycji na polskim rynku i 
intensyfikacja działa� konkurencyjnych przez rywali mo�e go zmusi do cenowej walki o odbiorc	, co mo�e si	 przeło�y na spadek 
rentowno
ci prowadzonej działalno
ci.  
 
Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów 

 
Substytutami dla wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych s� opakowania z metalu, szkła oraz z tektury i drewna. Istnieje ryzyko 
szybkiego rozwoju uznawanych za ekologiczne opakowa� z metalu oraz tektury i drewna, co mo�e spowodowa spadek popytu na 
produkty Emitenta. 
 
Ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury w bran�ach, które s� odbiorcami Emitenta 

 
Najwa�niejsi odbiorcy produktów  Emitenta działaj� w bran�ach handlowej, spo�ywczej oraz chemicznej, szczególnie w segmencie 
farb i lakierów. W przypadku nagłego pogorszenia koniunktury w tych bran�ach istnieje ryzyko spadku popytu na produkty  Emitenta.  
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V. O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 
Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz realizuj�c postanowienia uchwały  
nr 1013/2007 Zarz�du Giełdy Papierów Warto
ciowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie okre
lenia zakresu i 
struktury raportu dotycz�cego zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-
BOX” S.A przedstawia raport o stosowaniu przez Spółk	 zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku. 
 
Emitent podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW stanowi�cych zał�cznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 
dnia 4 lipca 2007 r. – tekst zbioru zasad jest publicznie dost	pny pod adresem: 
http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf 
 
A) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były 
okoliczno�ci i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usun�� ewentualne skutki nie 
zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podj��, by zmniejszy� ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszło�ci. 
 

I. Rekomendacje dotycz�ce dobrych praktyk spółek giełdowych 

Zasada nr 1. Spółka powinna prowadzi przejrzyst� i efektywn� polityk	 informacyjn�, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z u�yciem nowoczesnych technologii, zapewniaj�cych szybko
, bezpiecze�stwo oraz szeroki dost	p do informacji. 
Spółka korzystaj�c w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewni odpowiedni� komunikacj	 z 
inwestorami i analitykami, umo�liwia transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa 
przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej.  
Spółka nie dysponowała odpowiednim sprz	tem, który umo�liwiłby, w odpowiedniej jako
ci, transmisj	 obrad oraz zapis przebiegu 
obrad i publikacj	 w sieci Internet. Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja 
przebiegu obrad i jego upublicznienie b	d� realizowane w miar	 posiadanych mo�liwo
ci technicznych oraz braku zastrze�e� osób 
zainteresowanych. 
 

III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" 

Zasada nr 6: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełnia kryteria niezale�no
ci od spółki i podmiotów 
pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze spółka. W zakresie kryteriów niezale�no
ci członków rady nadzorczej powinien by 
stosowany Zał�cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektorów niewykonawczych lub 
b	d�cych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezale�nie od postanowie� pkt b) wy�ej 
wymienionego Zał�cznika osoba b	d�ca pracownikiem spółki, podmiotu zale�nego lub podmiotu stowarzyszonego nie mo�e by 
uznana za spełniaj�c� kryteria niezale�no
ci, o których mowa w tym Zał�czniku. Ponadto za powi�zanie z akcjonariuszem 
wykluczaj�ce przymiot niezale�no
ci członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie si	 rzeczywiste i istotne 
powi�zanie z akcjonariuszem maj�cym prawo do wykonywania 5% i wi	cej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."  
Wybór rady nadzorczej jest decyzj� akcjonariuszy spółki i zdaniem Spółki nie ma uzasadnienia dla wprowadzania ograniczenia w 
swobodzie wyboru osób do tego organu. Członkowie rady nadzorczej z istoty pełnionej funkcji s� niezale�ni w swych opiniach i 
decyzjach.  
 

Zasada nr 7: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien 
wchodzi co najmniej jeden członek niezale�ny od spółki i podmiotów pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze spółka, posiadaj�cy 
kompetencje w dziedzinie rachunkowo
ci i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa si	 z minimalnej wymaganej przez 
prawo liczby członków, zadania komitetu mog� by wykonywane przez rad	 nadzorcz�."  
Spółka stoi na stanowisku, i� wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółk	 działalno
ci, wyodr	bnianie w pi	cioosobowym składzie 
Rady Nadzorczej komitetu wydaje si	 niecelowe. 
 

Zasada nr 8: "W zakresie zada� i funkcjonowania komitetów działaj�cych w radzie nadzorczej powinien by stosowany Zał�cznik I 
do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektorów niewykonawczych (…)."  
Spółka nie stosowała tej zasady, poniewa� nie stosowana jest zasada nr 7 cz	
ci III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad 
nadzorczych". W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuj� komitety. 
 
B) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki „PLAST-BOX” S.A., jego zasadniczych uprawnie� oraz praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 
 
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
 
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mo�e by zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym 
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si	 w siedzibie Spółki lub w Warszawie 
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia słu�y równie� akcjonariuszom i Radzie 

Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. 
4. Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia okre
laj� przepisy Kodeksu spółek handlowych. Prawo ��dania zwołania 

Walnego Zgromadzenia przysługuje tak�e akcjonariuszom, b	d�cym zało�ycielami Spółki. 
5. Uchwały mo�na podejmowa i bez formalnego zwołania, je�eli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie 

wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porz�dku dziennym 
Zgromadzenia. 

6. W sprawach nie obj	tych porz�dkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem, �e cały kapitał akcyjny 
reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzi	cia uchwał. 
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7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby si	 nie pó�niej ni� 6 (sze
) miesi	cy po upływie ka�dego roku obrotowego. 
8. Fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu (dzie�, godzina) i miejsca ogłaszany jest przez Zarz�d w 

Monitorze Sadowym i Gospodarczym. 
 
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y w szczególno
ci: 

1.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz�du Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły, 
2.  decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat, 
3.  udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarz�du pokwitowania z wykonania przez nich obowi�zków, 
4.  tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i celowych,  
5.  wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarz�du, 
6.  zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
7.  podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego, 
8.  zmiana przedmiotu przedsi	biorstwa Spółki, 
9.  zmiana Statutu Spółki, 
10.  rozwi�zanie i likwidacja Spółki, wybór i odwołanie likwidatorów, 
11.  zbycie i wydzier�awienie przedsi	biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u�ytkowania, 
12.  zbycie nieruchomo
ci fabrycznej Spółki, 
13.  emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwsze�stwa, 
14.  ustalenie wysoko
ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
15.  inne sprawy zastrze�one dla Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych, 
16.  podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia własno
ci lub zastawienia akcji imiennych, 
17.  udzielanie zezwolenia członkom Rady Nadzorczej do zajmowania si	 działalno
ci� konkurencyjn� lub maj�c� znamiona 

działalno
ci konkurencyjnej w stosunku do Spółki. 

 
Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy 
 
1. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu s�: 

a) akcjonariusze, którzy zło�� w spółce co najmniej na tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne 
wiadectwa 
depozytowe wystawione przez podmiot prowadz�cy rachunek papierów warto
ciowych, 

b) wła
ciciele akcji imiennych, je�eli zostali zapisani do ksi	gi akcyjnej co najmniej na tydzie� przed jego terminem,  
c) Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej, 
d) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia  

2. Zarz�d mo�e zaprosi inne osoby, których udział jest uzasadniony.  
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarz�d, obejmuj�ca imiona i 

nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilo
, rodzaj i liczby akcji oraz ilo
 głosów, powinna by wyło�ona w 
sekretariacie Zarz�du przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

4. Akcjonariusz ma prawo ��da wydania odpisu wniosków w sprawach obj	tych porz�dkiem obrad w ci�gu tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem. 

 
Forma uczestnictwa 
 
1. Akcjonariusze mog� uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi
cie lub przez pełnomocników. 
2. Pełnomocnictwo powinno by udzielone na pi
mie pod rygorem niewa�no
ci i doł�czone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
3. Członek Zarz�du i pracownik Spółki nie mog� by pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.  
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecno
ci. Pełnomocnictwo powinno by opatrzone znakami 

opłaty skarbowej, które jednak nie maj� wpływu na wa�no
 pełnomocnictwa. 
5. Osoby działaj�ce w imieniu akcjonariuszy b	d�cych osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykaza swoje 

prawo reprezentacji odpisem z rejestru handlowego. 
 
Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy lub Wiceprzewodnicz�cy albo który
  

z Członków Rady Nadzorczej zarz�dzaj�c przeprowadzenie wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 
2. Osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodnicz�cego Zgromadzenia spo
ród osób uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przewodnicz�cy Zgromadzenia nie mo�e bez wa�nych powodów składa rezygnacji ze 
swojej funkcji. 

3. Niezwłocznie po wyborze Przewodnicz�cego powinna by sporz�dzona i wyło�ona podczas obrad lista obecno
ci zawieraj�ca 
spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i słu��cych im głosów. 

4. Powołany Przewodnicz�cy przedstawia porz�dek obrad Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonuj�ce oblicze� głosów przed 
ewentualnym powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.  

5. Obrady odbywaj� si	 według przedstawionego porz�dku. 
6. Przewodnicz�cy Zgromadzenia zapewnia szybki i sprawny przebieg obrad  

z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 
 

Porz�dek obrad 
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1. Ogłoszony porz�dek obrad jest przyj	ty, je�eli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmian	. 
2. Przewodnicz�cy Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwa lub zmienia kolejno
ci spraw 

zamieszczonych w porz�dku obrad.  
3. Wprowadzenie nowych spraw do porz�dku obrad jest mo�liwe je�eli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z 

obecnych nie wniesie sprzeciwu.  
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porz�dkowym mog� by uchwalone 

mimo, �e nie były umieszczone w porz�dku obrad.  
 

Przebieg Walnego Zgromadzenia 
 
1. Przewodnicz�cy Zgromadzenia kieruje porz�dkiem obrad.  
2. Przewodnicz�cy stwierdza prawidłowo
 zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje list	 obecno
ci i informuje jaki kapitał 

zakładowy jest reprezentowany.  
3. Przewodnicz�cy w razie potrzeby przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz innych komisji.  
4. Po przyj	ciu porz�dku obrad Przewodnicz�cy udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw obj	tych porz�dkiem 

obrad.  
5. Przewodnicz�cy odczytuje projekt uchwały i zarz�dza głosowanie.  
6. Po podliczeniu głosów Przewodnicz�cy ogłasza wynik głosowania i stwierdza, �e uchwała została podj	ta, albo �e nie została 

podj	ta z powodu nieuzyskania wymaganej wi	kszo
ci. 
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia s� protokołowane przez notariusza.  
8. Wyst�pienia uczestników Walnego Zgromadzenia mog� dotyczy jedynie spraw obj	tych porz�dkiem obrad w zakresie 

uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba �e wszyscy akcjonariusze wyra�� zgod	 na rozwi�zania odmienne. 
9. Wyst�pienie uczestnika Zgromadzenia powinno zawiera okre
lenie przedmiotu wyst�pienia i zwi	złe przedstawienie tre
ci. 

Wyst�pienie mo�e zawiera wniosek skierowany do Zgromadzenia. Czas wyst�pienia nie mo�e przekracza 5 minut, chyba �e 
Zgromadzenie na wniosek Przewodnicz�cego postanowi inaczej.  

10. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodnicz�cy, w razie potrzeby po zasi	gni	ciu opinii osób przez siebie powołanych. 
11. Je�eli rozstrzygni	cie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego 

Regulaminu, Przewodnicz�cy przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.  
12. W przypadku braku sprzeciwu Przewodnicz�cy stwierdza wyczerpanie ka�dego kolejnego punktu obrad.  
13. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 12 uczestnicy Zgromadzenia nie mog� zabiera głosu w sprawach 

dotycz�cych wyczerpanej cz	
ci obrad.  
14. Walne Zgromadzenie mo�e zarz�dza przerwy w obradach zwykł� wi	kszo
ci� głosów. Ł�cznie przerwy nie mog� trwa dłu�ej 

ni� trzydzie
ci dni. 
15. Po wyczerpaniu porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamyka Zgromadzenie.  
16. Przy wykonywaniu swoich zada� Przewodnicz�cy mo�e korzysta z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez 

siebie upowa�nionych spo
ród uczestników Zgromadzenia.  
17. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarz�du oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu powinny w granicach swych 

kompetencji i w niezb	dnym zakresie udziela uczestnikom Zgromadzenia wyja
nie� i informacji dotycz�cych Spółki. 
 
Sposób głosowania 
 
1. Akcje zwyczajne daj� prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane co do głosu daj� prawo do 

liczby głosów wynikaj�cych ze Statutu. Akcjonariusz mo�e głosowa akcjami tylko w sposób jednolity.  
2. Głosowanie jest jawne. 
3. Tajne głosowanie zarz�dza si	 przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o 

poci�gni	cie ich do odpowiedzialno
ci, jak równie� w sprawach osobowych. 
4. Tajne głosowanie zarz�dza si	 na ��danie choby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 

Zgromadzeniu. 
5. Walne Zgromadzenie mo�e powzi� uchwał� o uchyleniu tajno
ci głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne 

Zgromadzenie.  
6. Zgłaszaj�cy sprzeciw wobec uchwały ma prawo do jego zwi	złego uzasadnienia. 
 
Tryby głosowania 
 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl	dn� wi	kszo
ci głosów je�eli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie 

stanowi inaczej.  
2. Bezwzgl	dna wi	kszo
 głosów oznacza wi	cej ni� połow	 głosów oddanych.  
3. Głosy oddane to glosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuj�ce si	". 
4. Uchwała o zmianie przedmiotu działalno
ci Spółki powzi	ta wi	kszo
ci� 2/3 głosów oddanych przy obecno
ci Akcjonariuszy 

przedstawiaj�cych przynajmniej połow	 kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowi�zku wykupu akcji tych 
Akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj� si	 na t� zmian	. 

5. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze�stwa obj	cia akcji, umorzenia akcji, 
obni�enia kapitału zakładowego, zbycia przedsi	biorstwa Spółki albo jego zorganizowanej cz	
ci, zmiany Statutu i rozwi�zania 
Spółki zapadaj� wi	kszo
ci 3/4 głosów oddanych.  

6. Wybory Członków Rady Nadzorczej mog� odbywa si	 w trybie głosowania przez wszystkich akcjonariuszy lub w trybie 
głosowania oddzielnymi grupami.  

 
C) Skład osobowy i zasady działania organów zarz�dzaj�cych i nadzorczych Spółki. 
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1. Zarz�d 
 
Zarz�d spółki składa si	 z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Zarz�du jest 
wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Walne Zgromadzenie spo
ród członków Zarz�du wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarz�du. 
Na dzie� 31 grudnia 2009 r. skład Zarz�du „PLAST-BOX” S.A przedstawiał si	 nast	puj�co: 
1. Grzegorz Pawlak – Prezes Zarz�du 
2. Waldemar Pawlak – Członek Zarz�du 
3. Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du 
Kompetencje i zasady pracy Zarz�du „PLAST-BOX” S.A. okre
lone zostały w nast	puj�cych 
dokumentach: 
- Statut Spółki „PLAST-BOX” S.A  
- Regulamin Zarz�du 
- Kodeks spółek handlowych 
 
2. Rada Nadzorcza 
 
1. Rada Nadzorcza składa si	 z 5 (pi	) członków w tym Przewodnicz�cego i Zast	pcy Przewodnicz�cego, wybieranych na okres 5-
letniej (pi	cioletniej) wspólnej kadencji. 
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. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mog� by osobami powi�zanymi ze Spółk� lub 
akcjonariuszami, którzy posiadaj� akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje si	, je�eli członek Rady Nadzorczej: 
 1) nie jest akcjonariuszem posiadaj�cym akcje imienne, nie jest mał�onkiem, wst	pnym lub zst	pnym akcjonariusza 
posiadaj�cego akcje imienne, 
 2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadaj�cymi akcje imienne, 
 3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadaj�cego akcje imienne lub przez Spółk	 na podstawie umowy o prac	, 
 umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 
 4) jego mał�onek, wst	pni lub zst	pni nie s� zatrudnieni przez akcjonariusza posiadaj�cego akcje imienne lub przez Spółk	 
 na podstawie umowy o prac	, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
 
Posiedzenia Rady odbywaj� si	 co najmniej raz na kwartał i s� zwoływane przez Przewodnicz�cego Rady. Zawiadomienia o terminie 
zebrania Rady wraz z przewidywanym porz�dkiem obrad i w miar	 mo�liwo
ci materiałami informacyjnymi dotycz�cymi spraw 
obj	tych porz�dkiem obrad, winny by dostarczone na 14 dni przed terminem zebrania, listem poleconym lub do r�k własnych 
Członka Rady albo przy wykorzystaniu 
rodków przekazu elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz�cy Rady 
mo�e zarz�dzi inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady o dacie i przewidywanym porz�dku obrad.  
 
Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 27 kwietnia 2009 r. przedstawiał si	 nast	puj�co: 
1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
2. Sylwester Wojewódzki – Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
3. Eryk Karski - Członek Rady Nadzorczej 
4. Dariusz Str�czy�ski - Członek Rady Nadzorczej 
5. Andrzej Kosi�ski - Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 20 kwietnia 2009 r. Pan Andrzej Kosi�ski zło�ył rezygnacj	 z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2009 r. 
 
W dniu 27 kwietnia 2009 r. Pan Eryk Karski został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki uchwał� Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Jednocze
nie NWZA powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki – 
Pana Sławomira Stochniałka oraz Pana Sławomira Kami�skiego. 
 
Skład Rady Nadzorczej od dnia 27 kwietnia 2009 r. do dnia 8 czerwca 2009 r. przedstawiał si	 nast	puj�co: 
  
1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
2. Sylwester Wojewódzki – Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
3. Sławomir Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej 
4. Dariusz Str�czy�ski – Członek Rady Nadzorczej 
5. Sławomir Stochniałek – Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 2 czerwca 2009 r. Pan Sławomir Stochniałek zło�ył rezygnacj	 z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 
odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 8 czerwca 2009 r. 
 
W dniu 29 czerwca 2009 r. uchwał� Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Pani� 
Mirosław	 Michalsk� na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Skład Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 7 wrze
nia 2009 r. przedstawiał si	 nast	puj�co: 
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1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
2. Sylwester Wojewódzki – Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
3. Sławomir Kami�ski - Członek Rady Nadzorczej 
4. Dariusz Str�czy�ski - Członek Rady Nadzorczej 
5. Mirosława Michalska - Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 7 wrze
nia 2009 r. Pan Sławomir Kami�ski zło�ył rezygnacj	 z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 
wrze
nia 2009 r. 
 
W dniu 7 wrze
nia 2009 r. uchwał� Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Pana Eryka 
Karskiego na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Skład Rady Nadzorczej od dnia 7 wrze
nia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. przedstawiał si	 nast	puj�co: 
 
1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
2. Sylwester Wojewódzki – Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
3. Eryk Karski - Członek Rady Nadzorczej 
4. Dariusz Str�czy�ski - Członek Rady Nadzorczej 
5. Mirosława Michalska - Członek Rady Nadzorczej 
 
Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej „PLAST-BOX” S.A. okre
lone zostały w nast	puj�cych dokumentach: 
- Statut Spółki „PLAST-BOX” S.A 
- Regulamin Rady Nadzorczej 
- Kodeks spółek handlowych 
 
D) Stosowany w spółce system kontroli wewn�trznej i zarz�dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania 
sprawozda� finansowych 
 
Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczo
ci Spółki jest procesem w wi	kszo
ci zautomatyzowanym i opartym 
na Ksi	dze Głównej PTS „PLAST-BOX” S.A. 
Przygotowanie danych �ródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które okre
laj� zakres 
kompetencji poszczególnych osób. Wszelkie zapisy wprowadzone do Ksi	gi Głównej podlegaj� kontroli i uzgodnieniu z zapisami w 
dokumentach. 
Dane finansowe oraz dane opisowe na potrzeby sprawozda� finansowych Spółki przygotowane s� przez Dział Ksi	gowo
ci I Dział 
Finansowy PTS „PLAST-BOX” S.A. Osoby przygotowuj�ce sprawozdania finansowe korzystaj� głownie z zapisów w Ksi	dze 
Głównej. Dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych uzgadniane s� z zapisami w Ksi	dze Głównej Spółki. 
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego potwierdzaj� zgodno
 danych ze 
stanem faktycznym, oraz ich uj	cie w ksi	gach. 
Przygotowane Sprawozdanie jest formalnie zatwierdzane przez Głównego Ksi	gowego Spółki. Sprawozdanie zatwierdzone przez 
Głównego Ksi	gowego PTS „PLAST-BOX” S.A. akceptuje Zarz�d Spółki. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, 
podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp. 
 
E) Ograniczenia dotycz�ce przenoszenia prawa własno�ci papierów warto�ciowych Emitenta: 
 
Statut PTS „PLAST-BOX” SA ustanawia nast	puj�ce ograniczenia dotycz�ce przenoszenia prawa własno
ci akcji imiennych: 
Przeniesienie własno
ci lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba �e nast	puje ono na rzecz 
mał�onków lub zst	pnych. W przypadku zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, ni� okre
lone powy�ej, pozostałym 
akcjonariuszom posiadaj�cym akcje imienne przysługuje prawo pierwsze�stwa nabycia akcji po cenie równej ich warto
ci bilansowej 
okre
lonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo to nale�y wykona w terminie 21 
(dwadzie
cia jeden) dni od dnia zgłoszenia do spółki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez zło�enie pisemnego o
wiadczenia do 
Spółki i zapłat	 ceny za akcje za po
rednictwem Spółki. 
W przypadku nieskorzystania z prawa pierwsze�stwa Zarz�d w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia przez 
akcjonariusza o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji ogłasza fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wyznaczaj�c jego termin na dzie� 
przypadaj�cy w okresie nie dłu�szym ni� 30 dni od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia okre
li nabywc	 akcji lub sposób jego ustalenia, sposób ustalenia ceny sprzeda�y oraz czas przez jaki 
akcjonariusz jest zwi�zany podj	t� uchwał�. 
Zbycie akcji imiennych z naruszeniem powy�szych postanowie� jest bezskuteczne wobec Spółki. 
 
F) Wskazanie wszelkich ogranicze� odno�nie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu 
przez posiadaczy okre�lonej cz��ci lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotycz�ce wykonywania prawa głosu lub zapisy, 
zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe zwi�zane z papierami warto�ciowymi s� oddzielone od 
posiadania papierów warto�ciowych  

 
Brak ogranicze�.  
 
G) Zasady dotycz�ce powoływania i odwoływania osób zarz�dzaj�cych oraz ich uprawnie�, w szczególno�ci prawo do poj�cia 
decyzji o emisji lub wykupie akcji 
 

1. Zarz�d składa si	 z 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków              
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    Zarz�du jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 
 
2. Walne Zgromadzenie spo
ród członków Zarz�du wybiera w drodze uchwały Prezesa. 
 
3. Zarz�d kieruje bie��c� działalno
ci� Spółki i do zakresu jego działalno
ci nale�� wszystkie sprawy, które nie zostały zastrze�one do  
    kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
 
4. Do składania o
wiadcze� w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz�du albo jednego członka Zarz�du  
    ł�cznie z prokurentem. 
 
5. Prokury udziela Zarz�d Spółki. 
 
6. Do wykonywania czynno
ci okre
lonego rodzaju lub specjalnych porucze� mog� by ustanawiani pełnomocnicy działaj�cy  
    samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarz�d umocowania. 
 
7. Upowa�nia si	 Zarz�d do nabycia i zbycia nieruchomo
ci lub udziału w nieruchomo
ci po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej  
    Spółki. 

 
8. Zarz�dowi w statucie nie zostało przyznane uprawnienie do podj	cia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 
 

H) Zasady zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 
 
a) Uchwała co do zmiany Statutu zapada wi	kszo
ci� 3/4 głosów oddanych. 
b) Procedura i zasady zmiany statutu zgodne s� z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 
 
I) Wskazanie akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby 
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj�cych i 
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
 
Stan akcjonariuszy  posiadaj�cych znaczne pakiety akcji na dzie� 31 grudnia 2009 roku przedstawiał si	 nast	puj�co: 

Akcjonariusze 
Liczba posiadanych 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów  

na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

Grzegorz Pawlak 413 060 9,37% 635 720 13,10% 

Leszek Sobik  575 000 13,05% 575 000 11,85% 
Krzysztof Moska  562 403 12,76% 562 403 11,59% 
Franciszek Preis 230 660 5,23% 453 320 9,34% 
Wojciech Wi
niewski (ł�cznie ze spółk� 
zale�n� "Agro-Jumal” Sp. z o.o.) 

253 825 5,76% 253 825 5,23% 

Pionier Pekao Investment Management 247 371 5,61% 247 371 5,10% 

   Akcje ogółem: 
                                     

             4 406 140 
 

100% 
                                     

             4 851 460 
 

100% 

 

I) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnia kontrolne, wraz z opisem tych 
uprawnie� 
 
W spółce nie wyst	puj� papiery warto
ciowe, które daj� specjalne uprawnienia kontrolne. 
 

VI. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH  
      OKRE�LENIEM WARTO�CIOWYM I ILO�CIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW,  
      TOWARÓW I USŁUG (JE
ELI S� ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDA
Y EMITENTA OGÓŁEM, A TAK
E  
      ZMIANACH W TYM ZAKRESIE  W DANYM ROKU OBROTOWYM 

 
Przychody ze sprzeda�y produktów, usług, towarów i materiałów Spółki Plast-Box S.A. w 2009 roku wyniosły 61.679 tys. PLN, co 
stanowiło spadek w stosunku do 2008 roku  o 1,8%. 

 
1. Sprzeda� produktów i usług. 
W 2009 roku struktura sprzeda�y produktów i usług Emitenta nie uległa istotnym zmianom. Udział wiader w sprzeda�y produktów 
wyniósł 87,6% i nie uległ zmianie w porównaniu do 2008 roku. Podobnie udział sprzeda�y skrzy�, które utrzymały swój udział 
strukturze sprzeda�y produktów na poziomie 12,4%. Udział przychodów ze sprzeda�y usług w strukturze sprzeda�y produktów i usług 
wyniósł 1,5% i wzrósł o 0,1 punktu procentowego. 
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Wykres 2. Struktura przychodów ze sprzeda�y produktów i usług Emitenta w 2009 r.  i 2008  r. 

 

 

 
 
 
 
Ilo
ciowa sprzeda�  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek 2009 r. w  zestawieniu z  2008 r.    

Wyszczególnienie 
2009 rok 

(tys. sztuk) 

2008 rok 

(tys. sztuk) 

Dynamika 2009 : 2008 

(%) 

Wiadra  30 404,6 31 768,7 95,7 

Skrzynki      893,5      910,8 98,1 

Razem               31 298,1               32 679,5  95,8 

 
Warto
 sprzeda�y  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w 2009 r. w zestawieniu z 2008 r. 

Wyszczególnienie 
2009 rok 

(tys. PLN) 
2008 rok 

(tys. PLN) 
Dynamika  2009 : 2008 

(%) 
Wiadra + usługi dotycz�ce wiader 48 533 51 243  94,7 
Skrzynki   6 790 7 110 95,5 
Razem 54 323 58 353  94,8 

 
Jak obrazuj� powy�sze zestawienia dotycz�ce ilo
ci oraz warto
ci sprzeda�y wyrobów, w okresie obj	tym sprawozdaniem, dynamika 
ilo
ciowa sprzeda�y była wy�sza o 1 punkt procentowy od dynamiki warto
ci sprzeda�y.  
 
Do najwi	kszych kontrahentów, z którymi obroty handlowe  przekroczyły 10% przychodów Emitenta z tytułu sprzeda�y produktów i 
usług zaliczała si	 spółka: 
 - Bekuplast PL z siedzib� w Słupsku. Jest to spółka handlowa, przedstawiciel niemieckiej firmy z bran�y opakowa� plastikowych  
   Bekuplast GmbH KSV z siedzib� w Ringe i główny odbiorca produkowanych w zakładzie skrzy� plastikowych. Udział  klienta w  
   przychodach Emitenta ze sprzeda�y produktów i usług w 2009 r. wyniósł 12,2%. 
 
2. Sprzeda� towarów i materiałów. 
 
Warto
 przychodów Spółki ze sprzeda�y towarów i materiałów w 2009 r. wyniosła  6.292 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 42,0% w 
stosunku do 2008 roku. 
Dominuj�cy udział w tej grupie przychodowej 96,3% stanowiła sprzeda� materiałów. Udział ten wzrósł w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 3,9 punktu procentowego. Sprzeda� towarów obcych zajmowała zatem marginaln� pozycj	 w przychodach Spółki. 
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Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzeda�y towarów i materiałów w 2009 r. i 2008  r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGL	DNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I  ZAGRANICZNE,  
       ORAZ INFORMACJE O �RÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, TOWARY I USŁUGI, Z 
       OKRE�LENIEM UZALE
NIENIA OD JEDNEGO LUB WIECEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU  
       GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSI�GA CO  NAJMNIEJ  10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA- 
       
Y OGÓŁEM – NAZWA (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDA
Y LUB ZAOPATRZE-  
       NIU ORAZ JEGO FORMALNE POWI�ZANIA Z EMITENTEM 

 
1. Sprzeda� Spółki Plast-Box S.A. w 2009 roku na rynek krajowy stanowiła 55,1% sprzeda�y ogółem, a jej udział wzrósł w stosunku 
do 2008 roku o 1,4 punktu procentowego w strukturze sprzeda�y ogółem.  
 

Wykres 4. Udział sprzeda�y krajowej i zagranicznej w sprzeda�y ogółem w 2009 r. i w 2008 r. 
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Wykres 5.  Główne kierunki sprzeda�y zagranicznej produktów, usług, towarów i materiałów  w 2009 r. i w 2008 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2009 roku w
ród licz�cych si	 rynków najwi	ksz� dynamik	 osi�gn	ła sprzeda� na Ukrain	: wzrost udziału w strukturze sprzeda�y 
zagranicznej Emitenta o 5,1 punktu procentowego w stosunku do 2008 roku. Zauwa�alny wzrost odnotowano równie� na sprzeda�y na 
Łotw	 i na W	gry gdzie warto
 sprzeda�y do roku 2008 wzrosła kolejno o 31,5% i o 66,1% a udział w strukturze odpowiednio o 1,5 i 
o 1,1 punktu procentowego. 

 Najwi	ksze spadki w 2009 roku odnotowano na sprzeda�y do Niemiec, gdzie warto
 sprzeda�y w stosunku do roku 2008 była ni�sza 
o 40,3% a jej udział w strukturze sprzeda�y zagranicznej o 6,6 punktów procentowych oraz do Estonii: warto
 sprzeda�y ni�sza o 
21,6% a udział w strukturze ni�szy o 1,4 punktu procentowego. 
Drugi po Ukrainie pod wzgl	dem obrotów z tytułu sprzeda�y Emitenta rynek brytyjski, charakteryzował si	 spadkiem warto
ci 
sprzeda�y o 10,1%. 
 

Wykres 6.  Geograficzna struktura sprzeda�y Grupy Kapitałowej w 2009 r. i 2008 r.  
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Geograficzny rozkład sprzeda�y w 2009 roku wskazywał na wzrost udziału sprzeda�y krajowej o 1,4 punktu procentowego kosztem 
spadku sprzeda�y do pa�stw Unii europejskiej.  
W strukturze sprzeda�y zagranicznej dało si	 natomiast zauwa�y niewielki wzrost udziału sprzeda�y do pa�stw Europy wschodniej 
(o ok. 0,8 punktu procentowego). 
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Struktura przychodów ze sprzeda�y produktów i usług Plast-Box S.A. w uj�ciu bran�owym 2009 rok w porównaniu do 2008 roku 

 

Bran�a 
Sprzeda� za 2009 rok 

[%] 

Sprzeda� za 2008 rok 

[%] 

Handlowa 
Chemiczna 

30,62 
35,64 

33,50 
34,86 

Spo�ywcza                28,55 29,74 

Inne 5,19   1,90 

Razem 100,00 100,00 

 
 
2. Zakupy i zaopatrzenie Spółki Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiały do produkcji dokonywane były w przewa�aj�cej 
cz	
ci za granic�. Udział importu w zaopatrzeniu surowcowym w 2009 roku wyniósł 76,0% i był wy�szy w porównaniu do 2008 roku o 
11,1 punktów procentowych. 

 

Wykres 7.Udział importu surowców do produkcji wyrobów, w ogólnych obrotach z tytułu dostaw w 2009 r. i 2008 r. 
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W
ród dostawców zagranicznych najwi	kszy udział stanowiły dostawy surowców ze Szwajcarii: 14,6% w strukturze importu, a nast	pnie 
z Holandii: 14,3%, W	gier: 11,2%, Czech: 9,2% i Słowacji: 9,2%. 
W porównaniu z rokiem poprzednim najwi	ksz� dynamik� w dostawach charakteryzowały si	 rynki: szwajcarski (wzrost udziału w 
dostawach Spółki o 6,8 punktów procentowych) i holenderski (wzrost udziału o 5,8 punktów procentowych). 
Najwi	ksze spadki w strukturze dostaw odnotowano na imporcie z W	gier: spadek udziału o 5,3 punktów procentowych oraz z Czech: o  
3,9 punktów procentowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Wykres 8. Główne kierunki importu i �ródła zaopatrzenia surowcowego Emitenta w 2009 r. i  2008 r.   
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Wy�ej wymienione rynki i kierunki dostaw reprezentowane s� przez kluczowych dostawców, których udział w zaopatrzeniu Emitenta 
w podstawowe materiały i surowce do produkcji przekroczył 10%, tj.:   
1/. Sabic Sales Europe B.V. z siedzib� w Sittard (Holandia) -  udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2009 roku 
wyniósł 21,9% (w 2008 roku:  12,6%). 
2/. DOW Europe GmbH z siedzib� w Horden (Szwajcaria) -  udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2009 roku 
wyniósł 13,7% (w 2008 roku:  7,8%). 
3/. Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib� w Tiszaujvaros (W	gry) - udział w zaopatrzeniu Emitenta w materiały i surowce do produkcji 
w 2009 roku wyniósł 11,2% (2008 roku:  16,5%). 
4/. Basell Orlen Polyolefins  - Polska z siedzib� w Płocku z udziałem w zaopatrzeniu Emitenta w materiały i surowce do produkcji w 
2009 roku 10,8% (w 2008 roku udział tego dostawcy w zaopatrzeniu Spółki stanowił 7,4%). 
 
Wymienione wy�ej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okre
lony, nie były i nie s� w jakikolwiek inny 
sposób, powi�zane z Emitentem. 
 

VIII. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZ�CYCH DLA DZIAŁALNO�CI EMITENTA, W TYM ZNANYCH 
         EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMI	DZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH 
         UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 

 
1.Wa�niejsze wydarzenia i umowy zwi�zane z działalno�ci� operacyjn�: 
 
Do najistotniejszych wydarze� zwi�zanych z działalno
ci� operacyjn� Grupy Plast-Box S.A. w 2009 roku było przede wszystkim 
zawarcie znacz�cych umów, w tym zarówno nowych jak i  stanowi�cych kontynuacj	 współpracy z najwa�niejszymi kontrahentami: 
 
- podpisanie w dniu 27.04.2009 r. przez  spółk	 zale�n� "PLAST-BOX Ukraina" Sp. z o.o. z siedzib� w Czernihowie umowy ze spółk� 
"CURVER Poland" Sp. z o.o. z siedzib� w Słupsku. Umowa dotyczy współpracy mi	dzy spółkami na zasadzie subcontractingu - 
dotyczy produkcji przez "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. wyrobów plastikowych na rynki byłej WNP. Umowa zawarta została na 
czas okre
lony do 31 grudnia 2012 r. z mo�liwo
ci� przedłu�enia na lata nast	pne. Przewidywan� wielko
 obrotu spółki "PLAST-
BOX UKRAINA" Sp. z o.o. zwi�zana z zawartym kontraktem szacuje si	 na ponad 4.600.000 EUR dlatego Spółka uznaje t	 umow	 
za znacz�c� dla działalno
ci Grupy Kapitałowej.  
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 15/2009 z dnia 27.04.2009 r.) 

 
- podpisanie przez Zarz�d PTS "PLAST-BOX" S.A. w dniu 30.09.2009 umowy współpracy pomi	dzy PTS "PLAST-BOX" S.A. 
(nazywan� dalej "PLAST-BOX") a "BEKUPLAST POLSKA" Sp. z o.o. tworz�c� razem z "BEKUPLAST Kunststoffverarbeitungs 
GmbH" Grup	 BEKUPLAST (nazywane dalej BEKUPLAST). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas okre
lony od 1 
stycznia 2010 do 31 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez PLAST-BOX pojemników z 
tworzyw sztucznych w asortymencie i ilo
ciach okre
lanych w składanych przez BEKUPLAST zamówieniach okresowych. Na 
podstawie postanowie� umowy warto
 kontraktu szacuje si	 na ok. 25 milionów złotych. Warto
 szacunkowa umowy przekracza 
10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znacz�c�. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 62/2009 z dnia 30.09.2009 r.) 
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- podpisanie przez spółk	 zale�n� "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. w dniu 26.10.2009 z DAW/Lacufa - Niemcy (Odbiorca) 
porozumienia umownego w sprawie realizacji dostaw opakowa� z tworzyw sztucznych produkowanych przez "PLAST-BOX 
UKRAINA" Sp. z o.o. do zakładów Odbiorcy na rynkach wschodnich. Zawarte porozumienie przedłu�a współprac	 mi	dzy Spółk� a 
Odbiorc� rozpocz	t� na podstawie kontraktu podpisanego 22 wrze
nia 2008 r. (raport bie��cy  nr 56/2008 z dnia 23 wrze
nia 2008 r.) 
Porozumienie zostało zawarte na czas okre
lony od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011r. Porozumienie ulegnie 
automatycznemu przedłu�eniu do 31.12.2011 r. o ile jedna ze stron nie wypowie dalszego jego obowi�zywania co najmniej 3 miesi�ce 
przed przewidywan� dat� wyga
ni	cia tj. najpó�niej dnia 31 marca 2011 r. Umowa nie precyzuje warto
ci. Na podstawie prognoz 
zapotrzebowania na 2010 r. oraz asortymentu, ilo
ci i cen oferowanych przez spółk	 zale�n� na opakowania maj�ce by przedmiotem 
dostaw warto
 umowy szacuje si	 na 1.350.000 EURO. Warto
 szacunkowa umów zawartych z Odbiorc� przekracza 10% kapitałów 
własnych PLAST-BOX S.A. i tym samym spełnia kryterium uznania umowy za znacz�c�. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 69/2009 z dnia 26.10.2009 r.) 

 
2. Inne wa�niejsze wydarzenia i umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 
 
- podj	cie przez Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A w dniu 03 lutego 2009 r. uchwały w sprawie 
przeznaczenia do sprzeda�y posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zale�nej "Plast-Box Development" Sp. z o.o. za cen	 nie 
ni�sz� ni� 9.250.000,- zł. Spółka posiada 18.500 udziałów o warto
ci nominalnej 500,- zł. ka�dy udział spółki "Plast-Box 
Development" Sp. z o.o. b	d�cej wła
cicielem nieruchomo
ci poło�onych w pasie nadmorskim o powierzchni ok 35 ha. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 3/2009 z dnia 03.02.2009 r.) 

 

- poinformowanie przez Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) w dniu 05.02.2009 r. w zwi�zku z 
aktualn� warto
ci� złotego, informacjami prasowymi dotycz�cymi strat z tytułu kontraktów walutowych w postaci opcji zawieranych 
przez niektóre spółki giełdowe oraz zapytaniami inwestorów, �e w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do chwili obecnej Spółka nie 
zawarła �adnych umów dotycz�cych opcji walutowych (tj. nie wystawiała i nie kupowała opcji), które mogłyby mie istotny wpływ na 
obecne i przyszłe wyniki finansowe Spółki. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 4/2009 z dnia 05.02.2009 r.) 

 
- uzyskanie przez Zarz�d Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. w dniu 30 kwietnia 2009 r. informacji, i� w  zwi�zku z ubieganiem si	 
Emitenta o wsparcie  ze 
rodków UE w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na stronach PARP ukazała si	 Lista 
projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach I rundy dla działania 4.4. PO IG.  Na li
cie wniosków rekomendowanych do 
udzielenia dofinansowania  pod nr 25 uwzgl	dniony został wniosek Spółki dotycz�cy zakupu  i wdro�enia innowacyjnej technologii 
produkcji opakowa� z tworzyw sztucznych. Projekt zakłada pozyskanie dotacji w kwocie 4.564.196,70  PLN. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 18/2009 z dnia 30.04.2009 r.) 

 

- otrzymanie przez Zarz�d Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) w dniu 18 czerwca 2009 r. pisma od Agencji Rozwoju Pomorza 
SA zawiadamiaj�cego, i� projekt Spółki "Zakupu i wdro�enia innowacyjnej technologii produkcji z opakowa� z tworzyw sztucznych" 
został zatwierdzony przez Instytucj	 Zarz�dzaj�c� (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) do uzyskania dofinansowania w wysoko
ci 
4.564.196,70 PLN. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 33/2009 z dnia 18.06.2009 r.) 

 
- poinformowanie przez Zarz�d Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka) w nawi�zaniu do raportu 
bie��cego nr 18/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz nr 33/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.  i� w dniu 01.09.2009 r. podpisana została 
umowa o dofinansowanie pomi	dzy Spółk� a Polsk� Agencj� Rozwoju Przedsi	biorczo
ci w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsi	wzi	cia Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Przedmiotowa umowa przewiduje dofinansowanie projektu "Zakup i wdro�enie innowacyjnej 
technologii produkcji opakowa� z tworzyw sztucznych" w maksymalnej wysoko
ci 4.564.196,70 zł (cztery miliony pi	set sze
dziesi�t 
cztery tysi�ce sto dziewi	dziesi�t sze
 złotych siedemdziesi�t groszy). Kwota dofinansowania mo�e zosta zwi	kszona o sum	 
stanowi�c� do 15% wysoko
ci wsparcia z tytułu ró�nic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu. W zwi�zku z zako�czeniem 
projektu Zarz�d zamierza w terminie 30 dni zło�y wniosek o płatno
. Przyznane 
rodki stanowi b	d� znacz�ce zasilenie finansowe 
Spółki wspieraj�ce jej dalszy rozwój. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 53/2009 z dnia 02.09.2009 r.) 

 
IX.  INFORMACJE O POWI�ZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIO- 
       TAMI ORAZ OKRE�LENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY 
       WARTO�CIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTO�CI NIEMATERIALNE I  PRAWNE ORAZ NIERUCHO- 
       SCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUP� JEDNOSTEK POWI�ZANYCH 
       ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA. 
 
Emitent wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w której jest jednostk� dominuj�c� wobec ni�ej wymienionych podmiotów 
zale�nych: 
-   Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczon� odpowiedzialno
ci� z siedzib� w Czernichowie na Ukrainie, 
-   Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku, 
-   Plast-Box Apartments Sp. z o.o. w Słupsku. 
 
W 2009 roku emitent dokonał podwy�szenia kapitału zakładowego w nale��cych do niego spółkach zale�nych: 
 
1. W dniu 27.10.2009 r. zarejestrowano podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki Plast-Box Development Sp. z o.o. o kwot	 167 tys. 
zł w formie wkładu pieni	�nego poprzez utworzenie 334 nowych udziałów o warto
ci nominalnej 500,- zł ka�dy udział. Podwy�szenia 
kapitału dokonano na podstawie uchwały podj	tej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 29 wrze
nia 2009 r. 
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Wszystkie nowe 334 udziały w podwy�szonym kapitale zakładowym obj	te zostały przez dotychczasowego wspólnika Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.  Po podwy�szeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.120.000,- zł i dzieli si	 na 24.240 
udziałów o warto
ci nominalnej 500,- zł ka�dy udział. Emitent posiada 18.834 udziałów o ł�cznej warto
ci 9.417.000,00 zł 
stanowi�cych 77,7% kapitału i uprawniaj�cych do 77,7% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostali wspólnicy 
posiadaj� 5.406 udziałów o ł�cznej warto
ci 2.703.000 zł, co stanowi 22,3% kapitału zakładowego Spółki. 
 
2. W dniu 26 czerwca 2009 roku zarejestrowano podwy�szenie kapitału zakładowego spółki zale�nej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 
Kapitał został podwy�szony poprzez wniesienie aportu w postaci urz�dze� peryferyjnych (pompy, spr	�arka, chłodnia) o ł�cznej 
warto
ci 45.709,19 UAH (7.450,56 USD). Po rejestracji kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 33.237.765,64 UAH (3.328.947,96 USD 
plus 2.100.000 EUR). 
 
Na dzie� sprawozdawczy jednostka dominuj�ca posiadała 100% udziałów w ni�ej wymienionych spółkach zale�nych: 
 
1) Plast-Box Ukraina Spółka z o.o., udziały o warto
ci 16.198 tys. PLN,  
 

2) Plast-Box Apartments Sp. z o.o., udziały o warto
ci 9.050 tys. PLN, stanowi�ce wkład niepieni	�ny w postaci nieruchomo
ci, 
 
3) 77,7% udziałów w spółce Plast-Box Development Sp. z o.o., o warto
ci 9.417 tys. PLN, stanowi�cych wkład niepieni	�ny w postaci 
nieruchomo
ci. 
 
Podmioty wchodz�ce w skład Grupy Kapitałowej nie posiadały na dzie� bilansowy powi�za� z innymi podmiotami, w tym nie 
dokonywały inwestycji kapitałowych poza Grup�. 
 
X.  INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK	 OD NIEGO  
      ZALE
N� Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NI
 RYNKOWE, WRAZ Z ICH  
      KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKRE�LAJ�CYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI – OBOWI�ZEK  
      UZNAJE SI	 ZA UZASADNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI W  
      SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 
Za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. Emitent nie posiada informacji o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez 
jednostk	 na innych warunkach ni� rynkowe ze stronami powi�zanymi, przez które rozumie si	 jednostki powi�zane oraz osob	:               
a) która jest członkiem organu zarz�dzaj�cego, nadzoruj�cego lub administruj�cego jednostki lub jednostki z ni� powi�zanej, lub              
b) osob	, która jest członkiem organu zarz�dzaj�cego, nadzoruj�cego lub administruj�cego jednostki lub jednostki z ni� powi�zanej lub    
c) jednostk	 realizuj�c� program 
wiadcze� pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej 
jednostki b	d�cej jednostk� powi�zan� w stosunku do tej jednostki – wraz z informacjami okre
laj�cymi charakter tych transakcji.                    
Informacje dotycz�ce poszczególnych transakcji mog� by zgrupowane według ich rodzaju, z wyj�tkiem przypadku, gdy informacje na 
temat poszczególnych transakcji s� niezb	dne dla zrozumienia ich wpływu na sytuacj	 maj�tkow�, 
 

XI. INFORMACJE O ZACI�GNI	TYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH  
      DOTYCZ�CYCH KREDYTÓW I PO
YCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I  
      WYSOKO�CI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNO�CI  

 
1. Zaci�gni	te w 2009 roku umowy dotycz�ce kredytów i po�yczek: 
 
Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. poinformował, i� w dniu 28 grudnia 2009 r. Spółka (Kredytobiorca) 
zawarła z Bankiem BPH Spółk� Akcyjn� z siedzib� w Krakowie umow	 kredytu o lini	 wielocelow�. Na podstawie umowy Bank 
przyznał Spółce kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej w ł�cznej kwocie 7.700.000,- zł umo�liwiaj�cy korzystanie z: 
- limitu kredytowego do kwoty 7.500.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej działalno
ci Spółki, 
- sublimitu do wysoko
ci 200.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego dotycz�cego transakcji rynku 
pieni	�nego. 
 
Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r. Kredyt zostanie udost	pniony w nast	puj�cy 
sposób: 
- jako kredyt w rachunku bie��cym do kwoty 1.800.000,- zł 
- jako odnawialny kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym do kwoty 5.700.000,- zł 
 
Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty kredytu najpó�niej w ostatnim dniu okresu kredytowania. 
 
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składaj�cej si	 ze stopy bazowej WIBOR 1M powi	kszonej o 
mar�	 Banku. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowi: 
- zastaw rejestrowy na 
rodkach trwałych o ł�cznej warto
ci ksi	gowej według stanu na dzie� 30.09.2009r. równej 10.462.679,- zł 
wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, 
- zastaw rejestrowy na zapasach o warto
ci nie wi	kszej ni� 7.000.000,- zł wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, 
- przelew wierzytelno
ci z tytułu bie��cej współpracy z sze
cioma kontrahentami, 
- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w Banku. 
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Pozostałe zapisy umowy nie odbiegaj� w sposób znacz�cy od powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 
 
Kredyt zast�pi funkcjonuj�cy dotychczas kredyt w rachunku bie��cym w Banku DnB Nord Polska S.A w kwocie 7.558.200,-zł , 
którego spłata przypada na dzie� 31.12.2009 r.  
 
Warto
 umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w zwi�zku z czym umowa została uznana za znacz�c�. 
 
XII. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PO
YCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM  
        UWZGL	DNIENIEM PO
YCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWI�ZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO  
        NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKO�CI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU  
        WYMAGALNO�CI 

 
Za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. Emitent nie posiada informacji o po�yczkach i 
wiadczeniach o podobnym charakterze 
udzielonych jednostkom powi�zanym Emitenta jak równie� osobom wchodz�cym w skład organów zarz�dzaj�cych, nadzoruj�cych 
albo administruj�cych spółek handlowych (dla ka�dej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. 
 

XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POR	CZENIACH I  
         GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL	DNIENIEM POR	CZE I GWARANCJI UDZIELONYCH  
         JEDNOSTKOM POWI�ZANYM EMITENTA,  

 
Za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. Emitent nie posiada informacji o udzielonych i otrzymanych por	czeniach i gwarancjach ze 
szczególnym uwzgl	dnieniem por	cze� i gwarancji udzielonych jednostkom powi�zanym Emitenta. 
 

XIV. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH W OKRESIE OBJ	TYM RAPORTEM - OPIS  
         WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA     
         Z DZIAŁALNO�CI 
 
W 2009 roku Spółka nie przeprowadzała emisji papierów warto
ciowych.  
 

XV. OBJA�NIENIE RÓ
NIC POMI	DZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM 
           A WCZE�NIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2009 ROK 

 
Emitent opublikował roczn� prognoz	 wyników na rok 2009. 
 
Poni�ej przedstawiono porównanie prognozy oraz osi�gni	tych wyników jednostkowych. 
 

Rok 2009 Prognoza Wykonanie 

Przychody ze sprzeda�y 61 098 61 679 

Zysk na działalno
ci operacyjnej 8 049 6 445 

Zysk netto 5 589 4 373 
* dane w tys. PLN 
 
Najbardziej istotn� przyczyn� niepełnego wykonania prognozy  był  fakt  wzrostu i utrzymywania si	  wysokich cen surowca w 
ostatnim kwartale roku,  co w poł�czeniu z  nasilon� walk� konkurencyjn� doprowadziło do  obni�enia  poziomu uzyskiwanej mar�y  
na prognozowanych poziomach. 
 

XVI. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZ�C� ZARZ�DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZE- 
        GÓLNYM UWZGL	DNIENIEM ZDOLNO�CI WYWI�ZYWANIA SI	 Z ZACI�GNI	TYCH ZOBOWI�ZA, ORAZ 
        OKRE�LENIE EWENTUALNYCH ZAGRO
E I DZIAŁA, JAKIE EMITENT PODJ�Ł LUB ZAMIERZA PODJ��  
        W CELU PRZECIWDZIAŁALNIA TYM ZAGRO
ENIOM  
 
W 2009 roku podobnie jak i w poprzednich okresach, działalno
 Emitenta finansowana była ze 
rodków własnych oraz długiem 
zewn	trznym. 
Warto
 kapitałów własnych w 2009 roku wzrosła o 7,1% w porównaniu z 2008 rokiem. 
Posiadane 
rodki w trakcie roku Emitent przeznaczył głównie na finansowanie bie��cego funkcjonowania firmy oraz zada� 
inwestycyjnych dotycz�cych technicznego doposa�enia i unowocze
niania parku maszynowego, w tym równie� fabryki na Ukrainie.  
Na dzie� 31 grudnia 2009 roku warto
 zobowi�za� finansowych zaci�gni	tych przez Emitenta wynosiła 19.240 tys. PLN (wzrost do 

stanu sprzed roku o 0,6%), w tym : 
- z tytułu kredytów bankowych: 17.080 tys. PLN  (88,8% w strukturze zobowi�za� finansowych), 

- z tytułu leasingów finansowych: 2.160 tys. PLN (11,2% w strukturze zobowi�za� finansowych). 
Na dzie� bilansowy krótkoterminowe kredyty bankowe stanowiły 45,4% w strukturze zobowi�za� finansowych ogółem a kredyty 
długoterminowe 43,4%.  
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Zdolno�� wywi�zywania si� z zobowi�za� 
 
Wska�nik ogólnego zadłu�enia Spółki Emitenta na dzie� 31 grudnia 2009 roku wynosił 32,1% a warto
 kapitału własnego była o 
111,8% wy�sza od sumy zobowi�za�. Z kolei zobowi�zania krótkoterminowe pokrywały 83,3% aktywów obrotowych (przed rokiem 
relacja ta wynosiła: 77,4%). 
W okresie sprawozdawczym Emitent zdecydowanie poprawił struktur	 finansowania maj�tku, charakteryzuj�c� si	 przewag� kapitału 
własnego nad kapitałem obcym. Na koniec 2009 roku udział kapitału własnego wzrósł o 1,2 punktu procentowego do poziomu 67,9% 
udziału w sumie bilansowej.  
W daj�cej si	 przewidzie przyszło
ci Zarz�d nie obawia si	 zagro�e� płyn�cych z ewentualnych trudno
ci w zakresie wywi�zywania 
si	 Emitenta z bie��cych zobowi�za�. 
 

XVII. OCENA MO
LIWO�CI REALIZACJI ZAMIERZE INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI  
          KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOSCI  POSIADANYCH �RODKÓW, Z UWZGL	DNIENIEM   
          MO
LIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNO�CI 

 
Zarz�d nie przewiduje trudno
ci w realizacji zamierze� inwestycyjnych. 
 
Główne projekty inwestycyjne  obejmuj�: 
 
1) budow	 magazynu logistycznego w Słupsku – warto
 inwestycji 6 mln złotych 
2) poszerzenie asortymentu produktów – warto
 inwestycji 4,5 mln złotych 
3) poszerzenie asortymentu produktów oraz powi	kszenie mocy produkcyjnych na Ukrainie – warto
 inwestycji nie mniejsza ni� 22   
    mln złotych. 
 
Oprócz 
rodków z emisji akcji Plast-Box SA zamierza korzysta równie� ze zgromadzonych 
rodków własnych oraz b	dzie posiłkował 
si	 zewn	trznymi �ródłami finansowania (kredyty oraz leasing). Rozpocz	cie inwestycji planowane jest na I kwartał 2010 roku a 
zako�czenie w ci�gu dwóch kolejnych lat etapami tak, by zachowa ci�gło
 produkcji.  
 

XVIII. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE MAJ�CYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNO�CI ZA  
            ROK OBROTOWY, Z OKRE�LENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB  NIETYPOWYCH ZDA- 
            RZE NA OSI�GNIETY WYNIK   

 
W 2009 roku w ocenie Zarz�du nie wyst	powały czynniki o szczególnym znaczeniu oraz nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na wyniki 
działalno
ci Spółki. 

XIX. CHARAKTERYSTYKA ZEWN	TRZNYCH I WEWN	TRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA  ROZWOJU   
         PRZEDSI	BIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNO�CI  EMITENTA CO  
         NAJMNIEJ  DO KOCA ROKU OBROTOWEGO NAST	PUJACEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY  
         SPORZ�DZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W  RAPORCIE ROCZNYM, Z  
         UWZGL	DNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII  RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ  
 
Decyduj�ce znaczenie dla rozwoju Spółki Plast-Box SA ma konsekwentna realizacja długoterminowej strategii działalno
ci, polegaj�cej na 
oferowaniu produktów i towarów przede wszystkim małym i 
rednim podmiotom. Jednocze
nie dalsze mo�liwo
ci rozwoju Spółka 
upatruje równie� w zwi�zku z funkcjonowaniem uruchomionej przez spółk	 zale�n� produkcji na Ukrainie i dynamiczny wzrost udziału 
Grupy w rynkach Europy wschodniej. 
 
Podstawowe czynniki zewn�trzne, które b�d� miały  wpływ na przyszłe wyniki: 
 
1.  Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, jak równie� ustabilizowana sytuacja najwi	kszych gospodarek strefy Euro 
które przekładaj� si	 na poziom popytu na produkty Emitenta  zarówno w kraju jak i za granic�, 
 
2.  Koniunktura w kluczowych  bran�ach generuj�cych popyt na produkty Emitenta – budowlanej i chemicznej (głównie segment farb i 
lakierów) oraz spo�ywczej, 
 
3.  Ceny najwa�niejszych surowców, 
 
4.  Kształtowanie si	 kursów walutowych, w szczególno
ci EUR/PLN, 
 
5.  Poziom nat	�enia konkurencji na rynku, 
 
6.  Efektywno
 utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwanie nowych klientów, w szczególno
ci na  
     rynku ukrai�skim i innych rynkach wschodnich. 
 
Plany i przewidywania w zakresie czynników wewn�trznych wpływaj�cych na przyszłe wyniki: 
 
W IV kwartale 2009 r. Spółka była w trakcie procesu przygotowania nowej emisji akcji. W konsekwencji w dniu 10.12.2009 r. został 
zatwierdzony przez Komisj	 Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny Spółki sporz�dzony w zwi�zku z ofert� publiczn� akcji serii G z 
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uwzgl	dnieniem prawa poboru oraz w zwi�zku z ubieganiem si	 o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw 
do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G. Warto
 zako�czonej w dniu 04.01.2010 r. subskrypcji akcji serii G wyniosła 22.169,9 
tys. zł po odj	ciu kosztów emisji. 
Wpływy z nowej emisji pozwol� na realizacj	 ambitnych zamierze� i celów inwestycyjnych Emitenta w bie��cym okresie, w tym 
przedsi	wzi	 w kierunku poprawy organizacji pionu logistycznego, poszerzenia asortymentu produktów oraz zwi	kszenia mocy 
produkcyjnych.  
 

XX. ZMIANY W  PODSTAWOWYCH  ZASADACH ZARZ�DZANIA PRZEDSI	BIORSTWEM EMITENTA I JEGO  
       GRUP� KAPITAŁOW�  

 
W 2009 roku nie wyst�piły zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania Spółk� Plast-Box S.A. 
 
XXI. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MI	DZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZ�DZAJ�CYMI, PRZEWIDUJ�CE 
         REKOMPENSAT	 W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z  ZAJMOWANEGO STANOWISKA  
         BEZ WA
NEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NAST	PUJE Z POWODU POŁ�- 
         CZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJ	CIE   
 
Nie wyst�piły. 
 
XXII. WARTO�� WYNAGRODZE, NAGRÓD LUB KORZY�CI, W TYM WYNIKAJ�CYCH Z PROGRAMÓW MOTY- 
           WACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH  
           NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZESTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SKRYPCYJNYCH (W  
           PIENI�DZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALE
NYCH LUB POTEN- 
           CJALNIE NALE
NYCH, ODR	BNIE DLA KA
DEJ Z OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH 
           EMITENTA, BEZ WZGL	DU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ZALICZANE W KOSZTY, CZY TE
 WYNIKAŁY 
           Z PODZIAŁU ZYSKU 
 
1. Wynagrodzenia osób zarz�dzaj�cych w 2009 roku. 
 
Ł�czna warto
 wynagrodze� i nagród wypłaconych lub nale�nych z tytułu pełnienia funkcji w Zarz�dzie Plast-Box S.A. wyniosła  
800 tys. PLN, w tym: 
 

1) Prezes Zarz�du    Grzegorz Pawlak                 304 tys. PLN, 
2) Członek Zarz�du  Waldemar Pawlak               304 tys. PLN, 
3) Członek Zarz�du    Dariusz Wilczy�ski            192 tys. PLN. 

Wy�ej wymienione wynagrodzenia stanowiły w cało
ci koszty poniesione przez emitenta do dnia 31 grudnia 2009 roku. 
 
2. Wynagrodzenia osób nadzoruj�cych w 2009 roku: 
 
Ł�czna warto
 wynagrodze� i nagród wypłaconych lub nale�nych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Plast-Box S.A. 
wyniosła 56 tys. PLN, w tym: 

 
1) Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Antoni Taraszkiewicz              15 tys. PLN, 
2) Zast�pca Przewodnicz�cego Nadzorcze j Sylwester Wojewódzki           10 tys. PLN, 
3) Członek Rady Nadzorczej  Dariusz Str�czy�ski                10 tys. PLN, 
4) Członek Rady Nadzorczej Eryk Karski                               7 tys. PLN, 
5) Członek Rady Nadzorczej  Andrzej Kosi�ski                      6 tys. PLN, 
6) Członek Rady Nadzorczej                                                                     Sławomir Kami�ski                   3 tys. PLN, 
7) Członek Rady Nadzorczej                                                                     Mirosława Michalska                3 tys. PLN, 
8) Członek Rady Nadzorczej                                                                     Sławomir Stochniałek                2 tys. PLN. 
 

 
Wy�ej wymienione wynagrodzenia stanowiły w cało
ci koszty poniesione przez emitenta do dnia 31 grudnia 2009 roku. 
 
3. Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostki zale�nej w 2009 roku Prezes Zarz�du Pan Grzegorz Pawlak pobrał wynagrodzenie  
w kwocie 25 tys. PLN. 
 
XXIII. Ł�CZNA LICZBA I WARTO�� NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I  
           UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWI�ZANYCH EMITENTA, B	D�CYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZ�- 
           DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH (DLA KA
DEJ OSOBY ODDZIELNIE) 
 
Stan na dzie� 31.12.2009 r. 

Akcjonariusze 
Liczba 

posiadanych akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów  

na WZA 

Udział w ogólnej liczbie głosów  

na WZA 

Osoby zarz�dzaj�ce, w tym:        433 471 9,84%    656 131         13,52% 
Grzegorz  Pawlak        413 060  9,37%    635 720                   13,10% 
Waldemar Pawlak          20 411                    0,46%      20 411 0,42% 
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Dariusz Wilczy�ski                  0                  0,0%                       0        0,0% 

     

Osoby nadzoruj�ce, w tym:             1 627                 0,04%               1 627          0,03% 
Eryk Karski            1 627                 0,04%               1 627         0,03% 
Ogółem osoby zarz�dzaj�ce i 
nadzoruj�ce: 

435 098                 9,87%            657 758       13,56% 

 
 
XXIV. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIE
 ZAWARTYCH PO DNIU BILANSO- 
            WYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOG� W PRZYSZŁO�CI NAST�PI� ZMIANY W PROPORCJACH POSIADA- 
            NYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 
 
Aktualnie Zarz�dowi Plast-Box SA nie s� znane �adne umowy, w wyniku których mog� w przyszło
ci wyst�pi zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 

XXV. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH 

 
Nie wyst	puje. 

 
XXVI. INFORMACJA O DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO  
              BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH, O DOKONANI E BADANIA LUB PRZEGL�DU SPRAWOZDANIA  
              FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI   
              ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA          
 
Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. informuje, i� Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami i zakresem kompetencji w dniu 8 czerwca 2009 r. podj	ła uchwał	 o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia 
badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, w tym półrocznego przegl�du 
sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Wybranym podmiotem jest "Grant Thornton Fr�ckowiak" Sp. z o.o. z siedzib� w 
Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2 działaj�ca na podstawie Uchwały nr 96/52/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie z 
dnia 7 marca 1995 r., wpisana pod numerem ewidencyjnym 238. 
 
Spółka korzystała dotychczas z usług w/w podmiotu przy badaniu sprawozda� finansowych Spółki za 2008 r. 
 
XXVII. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA 
             FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALE
NYM ZA ROK 2009 ODR	BNIE ZA BADANIE ROCZNEGO 
             SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, INNE USŁUGI PO�WIADCZAJ�CE, W TYM PRZEGL�D 
             SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO I POZOSTAŁE USŁUGI 
 
1. Wysoko
 wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z tytułu badania i przegl�du sprawozda�         
finansowych:                                                                                                                                                                                                  
a) nale�na za 2009 rok – 70 tys. PLN,                                                                                                                                                                  
b) nale�na za 2008 rok – 90 tys. PLN. 
 
2. Wysoko
 wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z innych tytułów:                                         
a) nale�na za 2009 rok – 0 tys. PLN,                                                                                                                                                                 
b) nale�na za 2008 rok – 0 PLN.                

                                                                                                                                               
XXVIII. NAJWA
NIEJSZE OSI�GNI	CIA W DZIEDZINIE BADA I ROZWOJU 
 

 W zakresie nowych technologii Emitent od kilku lat współpracuje z holendersk� firm� Van den Brink w ramach realizacji 
projektu wdra�ania nowoczesnych konstrukcji form do produkcji wiader. Nowoczesne wielokrotne formy stwarzaj� znacz�ce mo�liwo
ci 
zastosowania wysokowydajnych i energooszcz	dnych rozwi�za� w technologii i organizacji produkcji. Pozwala to na istotne zwi	kszenie 
potencjału wytwórczego i popraw	 konkurencyjno
ci wyrobów firmy. Do najwa�niejszych rozwi�za� innowacyjnych zaliczymy cie�sze 
formy, nowy system doszczelniaj�co-odpowietrzaj�cy w konstrukcji wiadra i pokrywki – efekt własnych prac koncepcyjnych i 
rozwojowych, system naprowadzania pokrywy na wiadro podczas zamykania, perforacja antypo
lizgowa na pokrywie i dnie pojemnika, 
dno pojemnika ze stabilizatorem pod nadruk i stopk� IML, zastosowanie nowego wzoru r�czki plastikowej.  
 Wprowadzono tak�e innowacje procesowe, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji opakowa� z tworzyw 
sztucznych, a w szczególno
ci wprowadzenie form jednokrotnych i wielokrotnych wtryskowych na uchwyty plastikowe, automatów do 
zapinania uchwytów plastikowych bezpo
rednio po wtrysku oraz automatycznego podawania tworzywa poprzez zastosowanie silosów. W 
wyniku wymienionych działa� produkty Spółki uzyskaj� wy�sz� jako
, estetyk	 oraz walory u�ytkowe, a tak�e firma osi�gnie ilo
ciowy 
wzrost mocy produkcyjnych oraz obni�enie jednostkowych kosztów stałych produkcji opakowa�. 
 Pozytywny wpływ działa� zwi�zanych z wprowadzeniem na rynek nowych, bardziej ekonomicznych wyrobów utwierdza  
Spółk	 w przekonaniu, i� istnieje konieczno
 dalszego doskonalenia zarówno w sferze produktów, jak i organizacji procesów 
produkcyjnych. 
 W zwi�zku z realizacj� innowacyjnych projektów, podj	to decyzj	 o stworzeniu odr	bnej komórki organizacyjnej, której 
zadaniem b	dzie koordynacja wszystkich działa� firmy wpływaj�cych na zastosowanie innowacji zarówno w wykorzystywanych 
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rozwi�zaniach technicznych jak i organizacyjnych – dział badawczo rozwojowy. 
 Zakład prowadzi współprac	 równie� z innymi firmami z pa�stw zachodnich, które zajmuj� si	 normalizacj� nowoczesnych 
konstrukcji form, a tak�e w zakresie: norm, znaków towarowych, atestów oraz jako
ci i bezpiecze�stwa �ywno
ci. 
 
 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarz�du PTS „Plast-Box” S.A.: 
 

16 kwietnia 2010 r. 
data 

Jarosław Ko�lik 
imi� i nazwisko 

Prezes Zarz�du 
funkcja 

........................................... 
Podpis 

 

            16 kwietnia 2010 r. 
data 

Grzegorz Pawlak 
imi� i nazwisko 

Członek Zarz�du 
funkcja 

........................................... 
podpis 

16 kwietnia 2010 r. 
data 

Dariusz Wilczy�ski 
imi� i nazwisko 

Członek Zarz�du 
funkcja 

........................................... 
podpis 

 


