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Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej  
PLAST-BOX S.A. za I półrocze 2011 roku 
 

I. ZASADY SPORZ�DZENIA PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 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 I półrocze 2011 roku 
przedstawiono w „Informacjach ogólnych” do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za I półrocze 2011 roku.  
 
3. W półrocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne, dotycz�ce analogicznego okresu roku 
poprzedniego, zako�czonego 30 czerwca 2010 roku a ponadto dla sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane s� równie� za 
okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. Sprawozdania te podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 
 
II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 
PODLEGAJ�CYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 
WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN 
 
Jednostk� dominuj�c� Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. jest spółka Plast-Box S.A. Jednostka dominuj�ca została wpisana do  
Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku, XVI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 14.11.2002 r.  
 
W skład Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. na dzie� 30.06.2011 r. wchodziły: 
-   Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  z siedzib� w Słupsku: jako jednostka dominuj�ca, 
-   Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczon� odpowiedzialno
ci� z siedzib� w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zale�na, 
-   Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zale�na, 
-   Plast-Box Apartments Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zale�na. 
 
Na dzie� sprawozdawczy jednostka dominuj�ca posiadała udziały w ni�ej wymienionych spółkach zale�nych: 
-  Plast-Box Ukraina Spółka z o.o. – 100%, 
-  Plast-Box Apartments Spółka z o.o. – 100%, 
-  Plast-Box Development Spółka z o.o. – 77,78%. 
 
 
III. OPIS STRUKTURY GŁ ÓWNYCH LOKAT KAPITAŁ OWYCH LUB GŁ ÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁ OWYCH 
DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁ OWEJ EMITENTA W I PÓŁ ROCZU 2011 ROKU  
 
Nie wyst�piły. 
 
IV. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁ OWEJ PLAST- 
BOX S.A.  
 
1.Utworzenie Grupy Kapitałowej było kontynuacj� dotychczasowej polityki dotycz�cej ekspansji jednostki dominuj�cej na rynek 
wschodni. Poprzez utworzenie na Ukrainie spółki-córki zajmuj�cej si	 produkcj� opakowa� plastikowych na potrzeby tego regionu 
Europy, zrealizowany został strategiczny cel logistyczny polegaj�cy na „zbli�eniu si	 do klientów” obsługiwanych dotychczas przez 
jednostk	 dominuj�c�. Aktualnie Spółka Plast-Box Ukraina obsługuje wi	kszo
 obrotów Grupy Kapitałowej dotycz�cych 
bezpo
redniej sprzeda�y produktów na rynek wschodni.  
 

2.Plast-Box Development Sp. z o.o. została utworzona w celu oddzielenia działalno
ci pobocznej od podstawowej. 
 

3.Plast-Box Apartments Sp. z o.o. została utworzona w zwi�zku z zamiarem przeniesienia działalno
ci zakładu w Słupsku do Słupskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co umo�liwiałoby wykorzystanie aktualnie zajmowanego terenu do celów deweloperskich. Aktualnie 
odst�piono od planów przeniesienia zakładu.  
 

4. Grupa Plast-Box SA koncentrowa si	 b	dzie na wzro
cie konkurencyjno
ci spółki krajowej oraz rozwoju perspektywicznej spółki 
Ukrai�skiej.  
 
V. WA�NIEJSZE ZDARZENIA MAJ�CE ZNACZ�CY WPŁ YW NA DZIAŁ ALNO�� ORAZ WYNIKI FINANSOWE      
GRUPY KAPITAŁ OWEJ W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁ YW JEST MO�LIWY W NAST�PNYCH 
LATACH  
 
1. W dniu 25 lutego 2011 r. na rachunek Spółki wpłyn	ły 
rodki z dofinansowania udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie 
zawartej pomi	dzy Spółk� a Polsk� Agencj� Rozwoju Przedsi	biorczo
ci w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim poten-
cjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsi	wzi	cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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2007 - 2013. 
 
Na rachunek Spółki wpłyn	ła kwota 5.100.724,60 zł, z czego 4.552.742,10 zł stanowi kwot	 podstawow� natomiast 547.982,50 zł 
kwot	 zwi	kszaj�c� dofinansowanie z tytułu uznanego wniosku Spółki o zwrot cz	
ci kosztów z tytułu ró�nic kursowych. W efekcie 
sukcesem zako�czył si	 długotrwały, trwaj�cy od wrze
nia 2009 r., proces pozyskania 
rodków na podstawie umowy o dofinansowa-
nie. 
 
2. W dniu 16 marca 2011 r. nast�piło podpisanie aktu notarialnego - umowy sprzeda�y pomi	dzy PTS "Plast-Box" SA a Pomorsk� 
Agencj� Rozwoju Regionalnego, dotycz�cego nieruchomo
ci niezabudowanej, poło�onej w Redzikowie na terenie Słupskiej Strefy 
Ekonomicznej. Uzyskana cena sprzeda�y potwierdziła prawidłowo
 wyceny nieruchomo
ci na dzie� 31.12.2010 r. 
 
VI. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z       
PUNKTU WIDZENIA PŁ YNNO�CI GRUPY KAPITAŁ OWEJ EMITENTA  
 

1. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów  
 

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. na dzie� 30 czerwca 2011 roku wyniosła 132.734 tys. PLN, co w porównaniu z 
ko�cem 2010 roku oznaczało wzrost o 9,6% natomiast wzgl	dem 30 czerwca 2010 wzrost wyniósł 19,2%. 
 
Aktywa 
  
Aktywa trwałe stanowiły 65,5% sumy bilansowej, tj. kwot	 86.932 tys. PLN, a aktywa obrotowe 34,5%, tj. 45.802 tys. PLN. 
Równocze
nie nast�pił wzrost warto
ci aktywów trwałych o 30,2% oraz warto
ci aktywów obrotowych o 2,7% w stosunku do stanu na 
dzie� 30.06.2010 r. natomiast wobec 31.12.2010 warto
 aktywów trwałych wzrosła o 7,4% a aktywów obrotowych o 14,1%.  
 
Warto
 zapasów na dzie� bilansowy 30.06.2011 wynosiła 22.347 tys. PLN (16,8 % w strukturze aktywów), co oznaczało wzrost stanu 
zapasów w stosunku do poziomu sprzed roku o 22,3% i stanu na koniec 2010 roku o 3,6%. 
Tak znacz�ca dynamika warto
ci zapasów spowodowana była przede wszystkim drastycznym wzrostem cen tworzywa wpływaj�cym 
na warto
 wyrobów gotowych jak równie� zwi	kszeniem produkcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Szacuje si	, �e 
rednie ceny tworzywa wzrosły o warto
ci z przedziału 20-35% a wielko
 przerobu o blisko 7%. 
 
Tabela 1. Struktura zapasów na dzie� 30 czerwca 2011 roku w porównaniu do 31 grudnia 2010 roku oraz 30 czerwca 2010 roku 

Grupa rodzajowa 
Udział w sumie zapasów 

30.06.2011 r. 
[%] 

Udział w sumie zapasów 
31.12.2010 r. 

[%] 

Udział w sumie zapasów 
30.06.2010 r. 

[%] 

Materiały 41,1% 48,2%     43,9% 
Produkty gotowe 54,0% 47,2%    51,9% 
Towary 3,6% 3,3%     3,4% 
Zaliczki na dostawy 1,2% 1,3%     0,8% 
Razem 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Pasywa 
 
Kapitał własny na dzie� 30.06.2011 wyniósł 82.902 tys. PLN i stanowił 62,5% sumy pasywów, zobowi�zania wynosiły 49.832 tys. 
PLN, tj. 37,5% sumy pasywów. Oznaczało to spadek warto
ci kapitału własnego o 6,1% oraz wzrost warto
ci zobowi�za� o 116% w 
stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza 2010 roku. W odniesieniu do 31 grudnia 2010 kapitały własne spadły o 2,7% a 
zobowi�zania zwi	kszyły si	 o 38,9%. 
 
Wysoko
 kapitału własnego Grupy Plast-Box  S.A. była wynikiem nast	puj�cych pozycji : 
kapitał podstawowy 44.061 tys. PLN 
pozostały kapitał zapasowy 39.225 tys. PLN 
kapitały rezerwowe 0 tys. PLN 
wynik finansowy roku obrotowego 1.662 tys. PLN 
kapitał z wyceny transakcji zabezpieczaj�cych oraz ró�nice kursowe z konsolidacji -8.772 tys. PLN 
niepodzielony wynik finansowy 4.187 tys. PLN 
udziały mniejszo
ci 2.539 tys. PLN 
Razem: 82.902 tys. PLN 
 
2. Płynno�� finansowa Grupy i zdolno�� do wywi�zywania si	 z zobowi�za
 
2. 1. Płynno
 finansowa Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A.  
 
Tabela 2. Wska�niki płynno�ci finansowej 

Wyszczególnienie 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

-  płynno
 bie��ca 1,3 1,4 2,5 

-  płynno
 szybka 0,7 0,7 1,5 

 
Wska�niki bie��cej oraz szybkiej płynno�ci finansowej notuj� warto
ci z przedziałów przyjmowanych jako odpowiednie i 
bezpieczne dla funkcjonowania firmy. W odniesieniu do stanu na koniec 2010 roku wska�niki nieznacznie obni�yły swoj� warto
. 
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Natomiast w odniesieniu do stanu na koniec pierwszego półrocza 2010 nast�pił widoczny spadek, a to za spraw� przeprowadzonej 
emisji akcji w 2010 roku, przez co wyst�piła w Spółce nadpłynno
 aktywów, co przejawia si	 wysokimi poziomami opisywanych 
wska�ników.  
 
Spółka charakteryzuje si	 stabiln� i bezpieczn� obsług� posiadanych zobowi�za�. Zarz�d nie obawia si	 zagro�e� płyn�cych z 
ewentualnych trudno
ci w zakresie wywi�zywania si	 Spółki z bie��cych zobowi�za�. 
 
VII. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJ�CIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I 
WARTO�CIOWYM  
 
Na kwot	 pozycji pozabilansowych składały si	 
rodki trwałe wykazywane pozabilansowo: 
a) od Bekuplast Polska Sp. z o.o. – formy na skrzynki – 4 szt. Warto
 przedmiotu dzier�awy na dzie� 30.06.2011 r. wynosi 218 tys. 
PLN, 
b) od Curver Poland Sp. z o.o. – warto
 dzier�awionych 
rodków trwałych na koniec czerwca 2011 wynosiła 119 tys. PLN. 
 
Ponadto Plast-Box SA udzielił w 2010 roku Plast-Box Ukraina por	czenia maj�tkowego na umow	 finansowania zakupu maszyn i 
urz�dze� w kwocie 872.943,2 € podpisan� z Sovereign Star Trade Finance Limited z siedzib� w Londynie (Wielka Brytania). W 
umowie jako gwarant spłaty po�yczki wyst	puje Plast-Box S.A. w Słupsku. Gwarancja korporacyjna b	dzie obowi�zywała przez okres 
5 lat tj. do momentu spłaty cało
ci zobowi�za� wynikaj�cych z umowy. 
 
VIII. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO�CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W 
PÓŁ ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNO�CI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZE,  W TYM 
O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJ�CYCH ZNACZ�CY WPŁ YW NA DZIAŁ ALNO�� GRUPY KAPITAŁ OWEJ 
EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLI�SZYM ROKU OBROTOWYM 
 
1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
1.1. Przychody. 
 
W I półroczu 2011 skonsolidowane przychody netto ze sprzeda�y ogółem wyniosły 46.855 tys. PLN, co stanowiło wzrost w stosunku 
do I półrocza 2010 r. o 22,7%. W strukturze przychodów ogółem 45.613 tys. PLN, tj. 97,3% stanowiły przychody ze sprzeda�y 
produktów i usług, a 1.242 tys. PLN (2,7% udziału) przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów. 
 
W I półroczu 2011 sprzeda� wiader plastikowych stanowiła 83,4% przychodów ze sprzeda�y produktów, 11,2% przychodów 
pochodziło ze sprzeda�y skrzynek natomiast 5,4% z te sprzeda�y pozostałego asortymentu. W porównaniu z I półroczem 2010 roku 
udział wiader w strukturze sprzeda�y produktów wzrósł o 2 punkty procentowe, skrzynek spadł o 2,4 punktu procentowego a udział 
pozostałego asortymentu wzrósł o 0,4 punktu procentowego.  
 
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów w I półroczu 2011 r. wyniosły 1.242 tys. PLN, na co zło�yły si	 przychody: 
 
 - ze sprzeda�y towarów:  98,8%, 
 - ze sprzeda�y materiałów: 1,2%. 
 
W stosunku do I półrocza 2010 r. przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów wzrosły o 85,7%. 
 
1.2. Koszty 
 
1) Koszty według rodzaju w I półroczu 2011 wyniosły 46.748 tys. PLN i były wy�sze od notowanych w I półroczu 2010 o 25,9%. 
 
Tabela 3. Koszty rodzajowe wg grup w I półroczu 2011 roku i w I półroczu 2010 roku 

Koszty rodzajowe 30.06.2011 30.06.2010 Zmiana  
w % 

Struktura 

30.06.2011 30.06.2010 Zmiana w pkt. %  

Amortyzacja 2 459 2 371 3,7% 5,3% 6,4% -1,1 

Zu�ycie materiałów i energii 34 010 25 582 32,9% 72,8% 68,9% 3,8 

Usługi obce 4 433 3 889 14,0% 9,5% 10,5% -1,0 

Podatki i opłaty 266 317 -16,1% 0,6% 0,9% -0,3 

Wynagrodzenia 4 018 3 560 12,9% 8,6% 9,6% -1,0 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
wiadczenia  974 756 28,8% 2,1% 2,0% 0,0 

Pozostałe koszty rodzajowe 588 644 -8,7% 1,3% 1,7% -0,5 

Suma kosztów rodzajowych  46 748 37 119 25,9% 100,0% 100,0% - 
 
Jak wynika z powy�szej tabeli Grupa Kapitałowa zanotowała znacz�cy wzrost kosztów rodzajowych a ró�nica liczona rok do roku 
wyniosła 9.629 tys. zł. Zło�yły si	 na to przede wszystkim bardzo wysokie koszty zu�ycia materiałów i energii, które wrosły o warto
 
8.428 tys. zł czyli o 32,9% w stosunku do I półrocza 2010 roku. Było to głównie udziałem rosn�cych cen surowca przy zwi	kszonej 
produkcji i przerobie tworzywa w roku bie��cym. 
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Najwi	kszy udział w kosztach rodzajowych tak w I półroczu 2011 roku jak i 2010 roku zajmowały koszty zu�ycia materiałów i 
energii. Na koniec czerwca 2011 roku udział ten osi�gn�ł poziom 72,8% notuj�c wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2010 
roku o 3,8 punktu procentowego. Znacz�cymi pozycjami w strukturze kosztów rodzajowych były równie� koszty usług obcych i 
koszty wynagrodze� odpowiednio z udziałem 9,5% i 8,6% w sumie kosztów rodzajowych.  
 
Rozkład kosztów rodzajowych w obu omawianych latach przedstawia wykres słupkowy zamieszczony poni�ej. 
 
Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych w I półroczu 2011 roku i w I półroczu 2010 roku 

 
 
2) Koszt własny sprzeda�y (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) wyniósł w I półroczu 2011 r. 38.328 tys. 
PLN i był wy�szy stosunku do analogicznego okresu 2010 r. o 25,8%, w tym: koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 
wyniósł 37.751 tys. PLN – wzrost o 25,1%, oraz koszt sprzedanych towarów i materiałów wyniósł 577 tys. PLN, co oznacza wzrost o 
91,1% w porównaniu z I półroczem 2010 r. 
 
3) Koszty sprzeda�y w I półroczu 2011 roku wyniosły 2.264 tys. PLN, notuj�c wzrost w stosunku do I półrocza 2010 roku o 11,1%. 
 
4) Koszty ogólnego zarz�du wyniosły na koniec czerwca 2011 roku 4.822 tys. PLN i były wy�sze w stosunku do stanu na 30.06.2010 
roku o 12,6%. 
 
1.3.Wynik brutto ze sprzeda�y 
 
W I połowie 2011 roku Grupa Plast-Box S.A. osi�gn	ła zysk brutto ze sprzeda�y w wysoko�ci 8.527 tys. PLN, co oznaczało wzrost 
w porównaniu do I półrocza 2010 o 10,5%.  

 
1.4. Wynik ze sprzeda�y  
 
W I połowie 2011 roku Grupa Plast-Box S.A. osi�gn	ła zysk ze sprzeda�y w wysoko�ci 1.441 tys. PLN, co oznaczało wzrost w 
stosunku do analogicznego okresu 2010 roku o 3,3%.  
 
1.5. Wynik na działalno�ci operacyjnej (EBIT) 
 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Grupa Plast-Box S.A. osi�gn	ła zysk na działalno�ci operacyjnej w wysoko�ci 2.279 
tys. PLN, co stanowiło wzrost o 86,5% w porównaniu z I półroczem 2010 r. 
 
1.6. Wynik EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 
 
W I połowie 2011 roku Grupa Plast-Box S.A. osi�gn	ła wynik EBITDA w wysoko�ci 4.738 tys. PLN, co oznacza wzrost w stosunku 
do wyniku na 30.06.2011 roku o 31,9%. 
 
1.7. Wynik brutto 
 
Na koniec czerwca 2011 roku zysk brutto Grupy wyniósł 1.525 tys. PLN, a jego warto
 była  wy�sza od ubiegłorocznej o 14,1%. 
 
1.8. Wynik netto 
 
Po opodatkowaniu zysk netto Grupy Kapitałowej Plast-Box SA wyniósł 1.659 tys. PLN i był wy�szy od uzyskanego w roku 
poprzednim o 58,9%. 
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Podsumowanie  
  
W I półroczu 2011 r. Grupa Kapitałowa zanotowała blisko 23-procentowy wzrost przychodów ze sprzeda�y w porównaniu z I 
półroczem 2010 roku. Pomimo tak znacz�cego wzrostu przychodów Grupie Kapitałowej nie udało si	 utrzyma mar� 
wygenerowanych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Przyczyn� spadku mar� był drastyczny skok cen tworzywa 
produkcyjnego, które w przeliczeniu na PLN za kg wzrosły w przedziale od 20% do 35% w zale�no
ci od gatunku surowca licz�c 

rednio I półrocze 2011 r. do I półrocza 2010 r. Ponadto nasilona walka konkurencyjna na rynku opakowa�, na którym działa Grupa 
Kapitałowa Plast-Box S.A. nie pozwała na przeniesienie rosn�cych kosztów surowcowych na klienta finalnego, co miało niebagatelny 
wpływ na uzyskiwane mar�e.   
Wobec niesprzyjaj�cych czynników zewn	trznych Grupa wykorzystuj�c swój potencjał oraz pozycj	 na rynku starała si	 rozwija 
portfolio oferowanego asortymentu, co skutkowało m.in. zacie
nieniem współpracy z firm� Curver, której produkty oferowane s� w 
szerokim zakresie na Ukrainie z perspektyw� dalszego dynamicznego rozwoju na rynku wewn	trznym oraz na rynkach pozostałych 
krajów Europy Wschodniej. 
W tym miejscu warto zwróci uwag	 na zwi	kszaj�cy si	 udział ukrai�skiej spółki-córki w strukturze przychodów ze sprzeda�y oraz 
zysków Grupy. Po I półroczu udział sprzeda�y Plast-Box Ukraina stanowił 28,2% przychodów Grupy bez wył�czania transakcji 
wzajemnych, a udział w zysku netto wyniósł 26,5%. W porównywalnym okresie I półrocza 2010 r. udziały te wynosiły odpowiednio 
25,2% i 22,3% co pokazuje niebagateln� rol	 i potwierdza słuszno
 inwestycji w tej cz	
ci Europy. Ten dynamiczny rozwój spółki na 
Ukrainie pozwala z optymizmem planowa kolejne inwestycje oraz rozwój istniej�cego przedsi	biorstwa.  
 
2. PRZEPŁ YWY PIENI��NE 
 
Na pocz�tku 2011 roku Grupa Kapitałowa posiadała 
rodki pieni	�ne w wysoko
ci  1.798 tys. PLN. W wyniku operacji gospodarczych 
zrealizowanych w trakcie I półrocza 2011 roku, stan ten zwi	kszył si	 o 1.502 tys. PLN do poziomu 3.300 tys. PLN. W 
porównywalnym okresie 2010 roku stan 
rodków pieni	�nych zwi	kszył si	 o 5.690 tys. PLN do poziomu 7.510 tys. PLN.  
 
Tak szczegółowo przedstawiaj� si	 przepływy pieni	�ne na poszczególnych działalno
ciach: 
 
2.1. Działalno�� operacyjna. 
 
Działalno
 operacyjna Grupy w I połowie 2011 roku charakteryzowała si	 wzrostem stanu zapasów o kwot	 1.534 tys. PLN, 
spadkiem stanu nale�no
ci o 864 tys. PLN i wzrostem zobowi�za� o 1.808 tys. zł. Zanotowano tak�e wzrost stanu rezerw o 233 tys. 
PLN. Warto
 innych korekt, w tym z tytułu rozlicze� mi	dzyokresowych spadła o 1.570 tys. PLN. 
Wynikaj�ce st�d 
rodki pieni	�ne wygenerowane w toku działalno
ci operacyjnej wyniosły 2.734 tys. PLN. Warto
 ta została  
nast	pnie pomniejszona o podatek dochodowy bie��cego okresu w wysoko
ci 128 tys. PLN oraz o 65 tys. PLN z tytułu zapłaconego 
podatku dochodowego. Ostatecznie saldo 
rodków pieni	�nych z działalno
ci operacyjnej wyniosło 2.541 tys. PLN. W 
porównywalnym okresie 2010 roku kwota ta wynosiła  110 tys. PLN. 
 
2.2. Działalno�� inwestycyjna. 
 
W I półroczu 2011 Grupa uzyskała wpływy inwestycyjne w kwocie 1.879 tys. PLN. Wydatki na inwestycje wyniosły w tym czasie 
12.458 tys. PLN i dotyczyły nabycia rzeczowych aktywów trwałych. 
Saldo przepływów pieni	�nych z działalno
ci inwestycyjnej było ujemne i wyniosło 10.579 tys. PLN. Dla porównania w roku  
poprzednim ujemne saldo z działalno
ci inwestycyjnej wynosiło 2.547 tys. PLN.  
 
2.3. Działalno�� finansowa. 
 
W I półroczu 2011 roku po stronie wpływów wyst	powały przede wszystkim 
rodki z tytułu zaci�gni	tych kredytów i po�yczek oraz 

rodków z dotacji w ogólnej kwocie 11.511 tys. PLN. Z kolei wydatki wyniosły 1.971 tys. zł z czego 40,4% stanowiło zmniejszenie 
zadłu�enia z tytułu kredytów. Pozostałe wydatki to płatno
ci zobowi�za� z umów leasingu finansowego w kwocie 691 tys. zł i obsługa 
odsetkowa obsługiwanego zadłu�enia: 484 tys. zł. Wygenerowane przepływy z działalno
ci finansowej wyniosły na koniec 
omawianego okresu 9.540 tys. PLN. W porównywalnym okresie ubiegłego roku dodatnie saldo z działalno
ci finansowej wynosiło 
8.127 tys. PLN.  
 
Tabela 4. Podstawowe wska�niki finansowe Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. 

Wyszczególnienie I półrocze 2011 2010 rok I półrocze 2010 
Stopa zwrotu z kapitału – ROE1 2,0% 2,5% 1,4% 
Stopa zwrotu z aktywów – ROA2 1,3% 1,7% 1,0% 
Rentowno�� sprzeda�y brutto3 18,2% 19,1% 20,2% 
Rentowno�� sprzeda�y 4 3,1% 2,1% 3,7% 
Mar�a EBIT5 4,9% 7,7% 3,2% 
Mar�a EBITDA6 10,1% 1,8% 9,4% 
Rentowno�� brutto7 3,3% 2,9% 3,4% 
Rentowno�� netto - ROS8 3,5% 2,3% 2,7% 
Stopa wypłaty dywidendy9 3,8% 0,0% 0% 
Wska�nik płynno�ci bie��cej10 1,3 1,4 2,5 
Wska�nik płynno�ci szybkiej11 0,7 0,7 1,4 
Wska�nik ogólnego zadłu�enia12 37,5% 29,6% 20,7% 
Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych13 60,1% 42,1% 26,1% 
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1 zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 

2 zysk netto /( aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2 
3 zysk ze sprzeda�y brutto / przychody netto ze sprzeda�y 
4 zysk ze sprzeda�y / przychody netto ze sprzeda�y 

5 zysk operacyjny / przychody netto ze sprzeda�y 

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

7 zysk brutto / przychody netto ze sprzeda�y 

8 zysk netto / przychody netto ze sprzeda�y 
9 dywidenda / zysk netto 
10 maj�tek obrotowy / zobowi�zania krótkoterminowe 
11 maj�tek obrotowy – zapasy – rozliczenia mi�dzyokresowe krótkoterminowe / zobowi�zania krótkoterminowe 

12 zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania / aktywa razem  
13 zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania / kapitał własny  

 
Komentarz do podstawowych wska�ników 
 
Porównuj�c poziomy prezentowanych wska�ników w roku bie��cym oraz w I półroczu 2010 roku mo�emy zauwa�y popraw	 dwóch 
podstawowych wska�ników rentowno
ci maj�tku: ROE i ROA. Ich warto
ci wzrosły o odpowiednio 0,6 i 0,3 punktu procentowego. 
Wska�niki rentowno
ci sprzeda�y za spraw� wysokich kosztów surowcowych obni�yły swoj� warto
 do poziomu 18,2% oraz 3,1% 
odpowiednio brutto i netto ze sprzeda�y.  
 
Za spraw� realizowanego planu inwestycyjnego spadły wska�niki płynno
ci a wzrosły wska�niki zadłu�enia. Wynika to z faktu i� w 
roku ubiegłym Grupa Kapitałowa pozyskała ponad 22 mln zł 
rodków z emisji, które wpłyn	ły na poszczególne pozycje bilansu. 
Obecnie Grupa posiłkuje si	 w coraz wi	kszym zakresie ze 
rodków zewn	trznych st�d zmiany wspomnianych wska�ników.    
 
Wska�niki sprawno�ci zarz�dzania aktywami 

Wyszczególnienie I półrocze 
2011 roku 2010 rok I półrocze 

2010 roku 
Cykl rotacji zapasów 84,8 81,6 78,5 
Cykl rotacji nale�no
ci 56,9 49,0 56,9 
Cykl rotacji zobowi�za� 59,1 48,9 51,4 
Cykl operacyjny 141,7 130,6 135,4 
Cykl konwersji gotówki 82,5 81,7 83,9 
* w dniach 
 
Zasady liczenia wska�ników: 
– cykl rotacji zapasów – stosunek �redniego stanu zapasów badanego okresu do przychodów ze sprzeda�y netto za dany okres, 
pomno�ony przez liczb� dni w okresie, 
– cykl rotacji nale�no�ci – stosunek �redniego stanu nale�no�ci z tytułu dostaw i usług badanego okresu do przychodów ze sprzeda�y 
netto za dany okres, pomno�ony przez liczb� dni w okresie, 
– cykl rotacji zobowi�za� – stosunek �redniego stanu zobowi�za� krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług badanego okresu 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. 
 
Komentarz do wska�ników sprawno�ci zarz�dzania aktywami 
 
W omawianym okresie mo�na zauwa�y zmiany wska�ników sprawno
ci zarz�dzania aktywami, w tym wydłu�enie si	 cyklu rotacji 
zapasów oraz wydłu�enie cyklu rotacji zobowi�za�. Cykl rotacji nale�no
ci nie uległ zmianom.  
 
Wydłu�enie si	 cyklu rotacji zapasów o ponad 6 dni przy jednoczesnym utrzymaniu cyklu rotacji nale�no
ci na niezmienionym 
poziomie spowodowało wydłu�enie si	 wska�nika cyklu operacyjnego o ponad 6 dni. Wydłu�ony cykl operacyjny oraz dłu�szy o 
blisko 7 dni cykl rotacji zobowi�za� spowodowały skrócenie si	 cyklu rotacji gotówki o ponad 1 dzie�.  
 
�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.      
 
IX. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGRO�E, Z OKRE�LENIEM W JAKIM STOPNIU GRUPA 
KAPITAŁ OWA JEST NA NIE NARA�ONA 
 
Zdaniem Zarz�du obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej 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. 
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Czynniki ryzyka zwi�zane z działalno�ci� Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
Ryzyko znacz�cego wpływu kosztów materiałowych na wyniki działalno�ci 
 
Udział kosztów surowców u�ywanych do produkcji w ogólnej strukturze kosztów stanowił w I półroczu 2011 r. ponad 60%. 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 
 
Grupa Kapitałowa Emitenta 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 I półroczu 2011 roku 78,2%. 
Zakupy surowców w istotnej cz	
ci s� rozliczane w euro. 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 Grupy Kapitałowej wyniósł w I półroczu 2011 roku  64,0%. Grupa Kapitałowa Emitenta 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 Grupy Kapitałowej Emitenta 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 Grupa Kapitałowa zapewniła sobie dost	p do szeregu dostawców alternatywnych.   
 
Ryzyka zwi�zane z planowanymi inwestycjami, w tym rozwijaniem produkcji i sprzeda�y na Ukrainie 
 
Cz	
ci� strategicznych planów rozwoju Spółki, jest funkcjonowanie Grupy Kapitałowej w oparciu o spółk	 zale�n� - Plast-Box 
Ukraina Sp. z o.o. i rozwijanie produkcji opakowa� z tworzyw sztucznych na Ukrainie. Zgodnie z zało�eniami Zarz�du Emitenta, 
działania te prowadz� do uzyskania wiod�cej pozycji w produkcji wiader na tym rynku. Poniewa� realizacja tych planów uzale�niona 
jest od wielu czynników, na które Spółka mo�e nie mie bezpo
redniego wpływu, mog� wyst�pi opó�nienia w uzyskiwaniu 
oczekiwanych efektów ekspansji na rynek wschodni oraz pogorszenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej. 
 
Czynniki ryzyka zwi�zane z otoczeniem gospodarczym 
 
Ryzyko zwi�zane z ogóln� sytuacj� makroekonomiczn� Polski i Ukrainy 
 
Sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest uzale�niona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na 
wiecie, w 
szczególno
ci na Ukrainie, z którym to rynkiem Grupa Kapitałowa Emitenta jest najsilniej zwi�zana poprzez zakład produkcyjny tam 
umiejscowiony. Na wyniki finansowe generowane przez Emitenta i Grup	 Kapitałow� maj� wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom 
inflacji, stopa bezrobocia oraz wysoko
 dochodów osobistych ludno
ci, polityka fiskalna i monetarna pa�stwa, zmiany poziomu 
konsumpcji. Istnieje ryzyko, i� w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na 
wiecie, wyst�pienia spadku popytu 
konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej pa�stwa negatywnie wpływaj�cych na pozycj	 
rynkow� Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, realizowane wyniki mog� ulec pogorszeniu. 
 
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 w Grupie 
Kapitałowej 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.  
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Ryzyko zwi�zane z niestabilno�ci� rynków wschodnich 
 
Istotn� cz	
ci� strategii Grupy Kapitałowej Emitenta jest zdobycie pozycji lidera na rynku ukrai�skim i intensyfikacja sprzeda�y na 
pozostałe rynki wschodnie przez jednostk	 zale�n� Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. Rynki te charakteryzuj� si	 niestabilno
ci� i nisk� 
przewidywalno
ci� otoczenia politycznego, prawnego i podatkowego, a tak�e stosunkowo wysokimi wahaniami popytu. Niestabilno
 
rynków wschodnich mo�e by przyczyn� braku osi�gni	cia przez Grup	 Kapitałow� zamierzonych celów finansowych i pogorszeniem 
wyników skonsolidowanych. 
 
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 Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 
Ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury w bran�ach, które s� odbiorcami Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
Najwa�niejsi odbiorcy produktów Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej Emitenta. Oprócz tego, uzale�nienie Grupy Kapitałowej Emitenta od ww. bran� powoduje 
oddziaływanie zasad ich funkcjonowania oraz cech charakterystycznych (w tym sezonowo
ci sprzeda�y) na osi�gane wyniki 
finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.  
 

X. O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PRZESTRZEGANIA ZASAD Ł ADU 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 I półroczu 2011 roku. 
 
Emitent podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW stanowi�cych zał�cznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady 
Nadzorczej Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi uchwał� nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy 
Papierów Warto
ciowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 r.,– tekst zbioru zasad jest publicznie dost	pny pod adresem: 
http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.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 oraz najnowszych narz	dzi komunikacji zapewniaj�cych szybko
, bezpiecze�stwo 
oraz efektywny dost	p do informacji. Korzystaj�c w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególno
ci: 
prowadzi swoj� stron	 internetow�, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, 
dost	pnym pod adresem http://naszmodel.gpw.pl/; zapewni odpowiedni� komunikacj	 z inwestorami i analitykami, wykorzystuj�c w 
tym celu równie� nowoczesne metody komunikacji internetowej, 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 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� w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuj� komitety. 
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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 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mo�e by zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si	 w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia słu�y równie� akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej w 
przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. 
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. 
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. 
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. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby si	 nie pó�niej ni� 6 (sze
) miesi	cy po upływie ka�dego roku obrotowego. 
 
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y w szczególno
ci: 

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz�du Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły, 
• decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat, 
• udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarz�du pokwitowania z wykonania przez nich obowi�zków, 
• tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i celowych,  
• wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarz�du, 
• zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
• podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego, 
• zmiana przedmiotu przedsi	biorstwa Spółki, 
• zmiana Statutu Spółki, 
• rozwi�zanie i likwidacja Spółki, wybór i odwołanie likwidatorów, 
• zbycie i wydzier�awienie przedsi	biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u�ytkowania, 
• zbycie nieruchomo
ci fabrycznej Spółki, 
• emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwsze�stwa, 
• ustalenie wysoko
ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
• inne sprawy zastrze�one dla Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych, 
• podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia własno
ci lub zastawienia akcji imiennych, 
• 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, b	d�cy akcjonariuszami Spółki na szesna
cie dni przed dat� Walnego Zgromadzenia, 
b) Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej, 
c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.  

2. Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej powinni bra udział w Zgromadzeniu bez konieczno
ci otrzymania zaprosze�. Nieobec-
no
 członka Zarz�du lub członka Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu powinna by uzasadniona. 

3. Zarz�d zobowi�zany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zwołaniu Zgromadzenia. 
4. Na zaproszenie Zarz�du w obradach Zgromadzenia lub stosownej ich cz	
ci mog� bra udział inne osoby, w szczególno
ci biegli 

rewidenci i inni eksperci, je�eli ich udział b	dzie celowy ze wzgl	du na potrzeb	 przedstawienia Uczestnikom Zgromadzenia opi-
nii w rozwa�anych sprawach, zapewnienia pomocy prawnej lub sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia. 

5. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien by obecny biegły rewident. 
6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawieraj�ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich 

miejsce zamieszkania (siedzib	), liczb	, rodzaj i numery akcji oraz liczb	 przysługuj�cych im głosów zostanie sporz�dzona na 
podstawie wykazu udost	pnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Warto
ciowych S.A. oraz Ksi	gi akcyjnej. Podpisana przez 
Zarz�d lista uprawnionych wyło�ona zostanie w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przypadaj�ce bezpo
rednio przed odby-
ciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8.00-16.00. 

7. Akcjonariusz Spółki mo�e ��da przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczt� 
elektroniczn�, podaj�c adres, na który lista powinna by wysłana.  

 
Forma uczestnictwa 
 
1. Akcjonariusze mog� uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi
cie lub przez pełnomocnika. 
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na pi
mie lub w 

postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udzielaj�cy pełnomocnictwa powinien zło�y Spółce zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umo�liwiaj�cym weryfikacj	 to�samo
ci uprawnie� zawiadamiaj�cego (mocodawcy) oraz 
pełnomocnika oraz wa�no
ci pełnomocnictwa. 
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4. Je�eli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej powinno ono zosta zło�one w Spółce w oryginale. Wraz z pełno-
mocnictwem nale�y zło�y dokumenty (lub ich odpisy) i informacje, o których mowa w § 1 ust. 4 a) i ust. 5 Regulaminu. 

5. Je�eli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elek-
tronicznej – poza dokumentami i informacjami dotycz�cymi mocodawcy, o których mowa w § 1 ust. 4 b) i ust. 5 Regulaminu, 
powinien zosta zał�czony skan pełnomocnictwa. 

6. Pełnomocnictwo powinno okre
la: 
a) to�samo
 pełnomocnika ( imi	, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj dokumentu to�samo
ci i jego numeru); 
b) dat	 udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy; 
c) wskazania Walnego Zgromadzenia, w zwi�zku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone; 
d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególno
ci wszystkie jego ograniczenia i instrukcje (je�eli zostały udzielone). 

7. Je�eli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, zał�czone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawieraj� braki, Zarz�d 
zawiadamia o tym zgłaszaj�cego w trybie okre
lonym w § 1 ust. 4 c) Regulaminu. 

8. Pełnomocnik powinien przedło�y na Walnym Zgromadzeniu oryginały udzielonego pełnomocnictwa oraz okaza dokument 
pozwalaj�cy na ustalenie jego to�samo
ci. Je�eli wcze
niej nie zostały zło�one dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt b) 
Regulaminu, pełnomocnik powinien zło�y te dokumenty razem z pełnomocnictwem. 

 
Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy, Zast	pca Przewodnicz�cego albo który
 z Członków Rady Nadzorczej zarz�dzaj�c 

przeprowadzenie wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 
2. Otwieraj�cy Zgromadzenie mo�e podejmowa wszelkie decyzje porz�dkowe niezb	dne do rozpocz	cia obrad Zgromadzenia. 

Powinien tak�e doprowadzi do niezwłocznego wyboru Przewodnicz�cego, powstrzymuj�c si	 od jakichkolwiek innych rozstrzy-
gni	 merytorycznych lub formalnych. 

3. Osoba otwieraj�ca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodnicz�cego Zgromadzenia spo
ród osób uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

4. Ka�dy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosi do protokołu kandydata na stanowisko Przewodnicz�cego. 
5. Osoby, których kandydatury zgłoszono, b	d� wpisywane na list	 kandydatów na Przewodnicz�cego przez osob	 otwieraj�c� 

Walne Zgromadzenie, o ile wyra�� zgod	 na kandydowanie. 
6. Wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia dokonuje si	 przez głosowanie na ka�dego kandydata z osobna, w kolejno
ci 

alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. 
7. Przewodnicz�cym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który jako pierwszy uzyska bezwzgl	dn� wi	kszo
 głosów. W 

przypadku uzyskania wymaganej wi	kszo
ci głosów przez danego kandydata na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia, nie 
przeprowadza si	 głosowa� nad kolejnymi kandydaturami. 

8. W przypadku gdy �aden z kandydatów nie uzyska bezwzgl	dnej wi	kszo
ci głosów Przewodnicz�cym Zgromadzenia zostaje 
kandydat, który uzyskał najwi	cej głosów „za”. 

9. Otwieraj�cy Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki. 
10. Przewodnicz�cy kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyj	tym porz�dkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regu-

laminem. 
11. Przewodnicz�cy Zgromadzenia zapewnia szybki i sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjo-

nariuszy. 
12. Do zada� Przewodnicz�cego nale�y w szczególno
ci: 

a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; 
b) udzielanie głosu; 
c) wydawanie zarz�dze� porz�dkowych; 
d) zarz�dzanie głosowa�; 
e) rozstrzyganie w�tpliwo
ci proceduralnych. 

13. Przewodnicz�cy mo�e samodzielnie zarz�dza krótkie przerwy porz�dkowe w obradach, inne ni� przerwy zarz�dzane przez 
Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porz�dkowe powinny by zarz�dzane przez Prze-
wodnicz�cego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, �eby obrady Zgromadzenia mo�na było zako�czy w dniu 
ich rozpocz	cia. 

14. Przerwy porz�dkowe mog� by zarz�dzane w szczególno
ci w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji 
przez Uczestników Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak równie� zapewnienia krótkiego odpoczynku Uczestnikom 
Zgromadzenia. 

15. Przewodnicz�cy mo�e umieszcza w porz�dku obrad sprawy porz�dkowe, do których nale�� zwłaszcza: 
a) dopuszczanie na sal	 obrad osób nie b	d�cych Akcjonariuszami, z zastrze�eniem postanowie� § 5 Regulaminu; 
b) zgłoszenie wniosku o zmian	 kolejno
ci rozpatrywania spraw zamieszczonych w porz�dku obrad; 
c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; 
d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad. 

16. W sprawach porz�dkowych Przewodnicz�cy mo�e samodzielnie zdecydowa o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu. 
17. Od decyzji Przewodnicz�cego w sprawach porz�dkowych Uczestnicy Zgromadzenia mog� odwoła si	 do Zgromadzenia. 
18. Przewodnicz�cy nie powinien bez wa�nych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji. 
19. Przewodnicz�cy mo�e by odwołany jedynie w przypadku, gdy uchwała o jego odwołaniu stanowi równocze
nie o powołaniu 

nowego Przewodnicz�cego. 
20. W razie potrzeby Przewodnicz�cy Walnego Zgromadzenia mo�e przybra sobie do pomocy osob	, która pełni b	dzie funkcj	 

Sekretarza Zgromadzenia. 
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Przebieg Walnego Zgromadzenia 
 
1. Po podpisaniu listy obecno
ci i jej sprawdzeniu Przewodnicz�cy poddaje pod głosowanie porz�dek obrad.  
2. Zgromadzenie mo�e przyj� proponowany porz�dek obrad bez zmian, zmieni kolejno
 spraw obj	tych porz�dkiem obrad b�d� 

podj� uchwał	 o usuni	ciu z porz�dku obrad poszczególnych spraw.  
3. Uchwała o skre
leniu z porz�dku obrad sprawy w nim umieszczonej mo�e zapa
 jedynie w przypadku, gdy przemawiaj� za ni� 

wa�na powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta szczegółowo uzasadniony. Zgromadzenie nie mo�e podj� uchwały o 
usuni	ciu z porz�dku obrad, b�d� o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz�dku obrad na wniosek Akcjonariu-
szy, chyba �e Akcjonariusze, którzy wnioski zgłosili wyra�a zgod	 na usuni	cie sprawy z porz�dku obrad. Je�eli Zgromadzenie 
podejmie uchwał	 o usuni	ciu z porz�dku obrad którego
 z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostaj� bez biegu. 

4. Przewodnicz�cy Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwa lub zmienia kolejno
ci spraw 
zamieszczonych w porz�dku. 

5. Po przedstawieniu ka�dej sprawy zamieszczonej w porz�dku obrad Przewodnicz�cy otwiera dyskusj	, udzielaj�c głosu w kolejno-

ci zgłaszania si	 mówców.  

6. O zamkni	ciu dyskusji decyduje Przewodnicz�cy. 
7. Przewodnicz�cy mo�e udziela głosu poza kolejno
ci� członkom Zarz�du, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom. 
8. Głos mo�na zabiera wył�cznie w sprawach obj	tych porz�dkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego po-

rz�dku. 
9. W przypadku gdy mówca odbiega od tematu b	d�cego przedmiotem rozpatrywania lub wypowiada si	 w sposób niedozwolony 

Przewodnicz�cy ma prawo zwróci uwag	. Mówcom nie stosuj�cym si	 do uwag, Przewodnicz�cy mo�e odebra głos. 
10. W sprawach formalnych Przewodnicz�cy mo�e udzieli głosu poza kolejno
ci�. Wniosek w sprawie formalnej mo�e by zgłoszo-

ny przez ka�dego Akcjonariusza. 
11. Za sprawy formalne uwa�a si	, w szczególno
ci wnioski dotycz�ce: 

a)  ograniczenia, odroczenia lub zamkni	cia dyskusji, 
b)  ograniczenia czasu wyst�pie�, 
c)  sposobu prowadzenia obrad, 
d)  zarz�dzenia przerwy porz�dkowej w obradach, 
e)  kolejno
ci uchwalania wniosków, 
f)  zgodno
ci przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu. 

12. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odby si	 bezpo
rednio po ich zgłoszeniu. 
13. Po zamkni	ciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodnicz�cy zarz�dza głosowanie w tych sprawach. 
14. 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. 
15. Po wyczerpaniu porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamyka Zgromadzenie.  
 
Uchwały i głosowanie 
 
1. Projekty uchwał proponowanych przez Zarz�d, do przyj	cia przez Zgromadzenie powinny by przedstawiane Akcjonariuszom 

wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki, nie pó�niej, ni� w terminie 26 dni przed dniem Wal-
nego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli mo�liwo
 zapoznania si	 z nimi i ich oceny. 

2. Projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy powinny by niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowe Spółki z podaniem 
daty ich otrzymania i danymi Akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował, nie pó�niej, ni� na 18 dni przed wyzna-
czonym terminem Walnego Zgromadzenia. 

3. Ka�dy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia propozycji zmian i uzupełnie� do projektów 
uchwał obj	tych porz�dkiem obrad Zgromadzenia oraz prawo do wnoszenia własnych projektów uchwał dotycz�cych spraw obj	-
tych porz�dkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamkni	cia dyskusji nad punktem porz�dku obrad obejmuj�cym projekt 
uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny by składane na pi
mie, osobno dla 
ka�dego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na r	ce Przewodnicz�cego, chyba �e Przewod-
nicz�cy zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. 

4. Propozycje zmian i uzupełnie� o charakterze formalnym i j	zykowym mog� by składane w formie ustnej z krótkim uzasadnie-
niem, chyba �e ze wzgl	du na zakres proponowanych zmian Przewodnicz�cy zarz�dzi przedstawienie propozycji w formie pi-
semnej. 

5. Projekt uchwały lub wniosek o zmian	 tre
ci projektu mog� by cofni	te przez osoby, które je zgłosiły. 
6. Po zamkni	ciu dyskusji nad ka�dym z punktów porz�dku obrad, przed przyst�pieniem do głosowania, Przewodnicz�cy podaje do 

wiadomo
ci, jakie wnioski wpłyn	ły oraz ustala kolejno
 głosowania. 
7. Porz�dek głosowania powinien by nast	puj�cy: 

a)  głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejno
ci głosuje si	 wnioski, których przyj	cie 
lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach; 

b)  głosowanie nad projektem uchwały w cało
ci w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikaj�cymi z przyj	tych wnio-
sków odno
nie zmiany projektu uchwały. 

8. Głosowanie nad uchwałami nast	puje po odczytaniu ich projektów przez Przewodnicz�cego lub osob	 przez niego wskazan�, 
chyba �e Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnuj� z odczytywania projektów. 

9. Zgłaszaj�cy sprzeciw wobec uchwały ma prawo do jego zwi	złego uzasadnienia  
10. Akcjonariusz Spółki nie mo�e ani osobi
cie, ani przez pełnomocnika lub przedstawiciela głosowa przy powzi	ciu uchwał doty-

cz�cych jego odpowiedzialno
ci wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowi�za-
nia wobec Spółki oraz sporu pomi	dzy nim a Spółk�. 

11. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymaga b	d� przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, 
Przewodnicz�cy zarz�dzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za ka�dym razem wezm� udział 
tylko Uczestnicy Zgromadzenia dysponuj�cy głosami z akcji nale��cych do danego rodzaju akcji. 
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12. Przewodnicz�cy mo�e zarz�dzi, �e Uczestnicy Zgromadzenia głosuj� w porz�dku przez niego ustalonym. 
13. Je�eli Uczestnik Zgromadzenia b	dzie posiadał ró�ne rodzaje akcji, powinien głosowa oddzielnie w ka�dej grupie akcji, oddaj�c 

tyle głosów, ile b	dzie przypadało na dany rodzaj akcji. 
14. W przypadku, gdy głosowanie odbywa si	 przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Uczestnik 

Zgromadzenia wychodz�cy z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrowa swoj� kart	 do głosowa-
nia, a po powrocie na sal	 obrad dokona ponownego zarejestrowania. Je�eli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysłu-
guj�ce mu głosy zostan� uznane za wstrzymuj�ce si	 w przypadku, gdy podczas jego nieobecno
ci na sali obrad odb	dzie si	 gło-
sowanie. 

15. Po podj	ciu ka�dej uchwały Przewodnicz�cy ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podj	ta. 
 
Tryby głosowania 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl	dn� wi	kszo
ci głosów je�eli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi 
inaczej.  
Bezwzgl	dna wi	kszo
 głosów oznacza wi	cej ni� połow	 głosów oddanych.  
Głosy oddane to glosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuj�ce si	". 
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	. 
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.  
 
Wybór Członków Rady Nadzorczej  
 
1. Wybory Członków Rady Nadzorczej mog� odbywa si	 na podstawie postanowie� Statutu Spółki lub w trybie głosowania od-

dzielnymi grupami.  
2. Ka�dy Uczestnik Zgromadzenia posiadaj�cy akcje zwykłe na okaziciela ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady 

Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kandydatury zgłasza si	 ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem. 
3. Ka�dy Uczestnik Zgromadzenia posiadaj�cy akcje imienne uprzywilejowane ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady 

Nadzorczej wybieranych przez akcjonariuszy posiadaj�cych w Spółce akcje imienne. Kandydatury zgłasza si	 ustnie do protokołu 
wraz z uzasadnieniem. 

4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na list	 po zło�eniu do protokołu o
wiadczenia, ustnie lub na pi
mie, �e wyra�a zgod	 na 
kandydowanie. 

5. List	 zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej z podziałem na kandydatów zgłoszonych przez Uczestników posia-
daj�cych akcje zwykłe i Uczestników posiadaj�cych akcje imienne uprzywilejowane sporz�dza Przewodnicz�cy Walnego Zgro-
madzenia w kolejno
ci ich zgłoszenia, a z chwil� ogłoszenia listy uwa�a si	 j� za zamkni	t�. 

6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywaj� si	 przez głosowanie tajne na ka�dego z kandydatów z osobna, w kolejno
ci ich zgłosze-
nia. 

7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uwa�a si	 tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymagan� wi	kszo
 
głosów. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej okre
lonej Statutem, wybory członków Rady Nadzorczej uwa�a 
si	 za zako�czone. 

8. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowa-
nia oddzielnymi grupami: 
a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiaj�ca na Walnym Zgromadzeniu co 

najmniej taka cz	
 akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu 
przez liczb	 członków Rady Nadzorczej; 

b) kandydatów zgłaszaj� odr	bnie Akcjonariusze ka�dej z grup;  
c) Akcjonariusze, którzy utworz� oddzielna grup	 celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie bior� udziału w wyborze pozo-

stałych członków Rady Nadzorczej; 
d) uchwały podejmowane przez ka�d� grup	 zamieszczane s� przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia; 
e) przed podj	ciem uchwały przez grup	 zarz�dza si	 sporz�dzenie listy obecno
ci członków grupy, do której maj� odpowied-

nie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotycz�ce listy obecno
ci akcjonariuszy na Walnym 
Zgromadzeniu; 

f) obrady poszczególnych grup s� prowadzone przez Przewodnicz�cego grupy. 
 
C) Skład osobowy i zasady działania organów zarz�dzaj�cych i nadzorczych Spółki. 
 
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. 
 
Skład Zarz�du „PLAST-BOX” S.A od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 28 lutego 2011 roku przedstawiał si	 nast	puj�co: 
 
1. Jarosław Ko�lik – Prezes Zarz�du 
2. Grzegorz Pawlak – Członek Zarz�du 
3. Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du 
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W dniu 11 lutego 2011 roku pan Jarosław Ko�lik zło�ył rezygnacj	 z pełnionej funkcji członka Zarz�du Spółki z dniem 28 lutego 2011 
roku. 
 
W dniu 28 lutego 2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pan Dariusz Wilczy�ski został odwołany z pełnionej 
funkcji Członka Zarz�du z dniem 28 lutego 2011 r. 
 
W zwi�zku z rezygnacj� pana Jarosława Ko�lika z funkcji Prezesa Zarz�du Spółki oraz odwołaniem z funkcji Członka Zarz�du Spółki 
pana Dariusza Wilczy�skiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło si	 w dniu 28 lutego 2011 r. powołani 
zostali nowi członkowie Zarz�du. 
 
Skład Zarz�du „PLAST-BOX” S.A od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 9 czerwca 2011 roku przedstawiał si	 nast	puj�co: 
1. Dariusz Ciecierski – Prezes Zarz�du 
2. Grzegorz Pawlak – Członek Zarz�du 
3. Iwona Zdrojewska – Członek Zarz�du 
 
W zwi�zku z odwołaniem z funkcji Prezesa Zarz�du Spółki pana Dariusza Ciecierskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, które odbyło si	 w dniu 9 czerwca 2011 r. powołany został nowy członek Zarz�du. Ponadto Walne Zgromadzenie uchwał� 
powierzyło dotychczasowemu członkowi Zarz�du Spółki panu Grzegorzowi Pawlak pełnienie funkcji Prezesa Zarz�du Spółki. 
  
Skład Zarz�du „PLAST-BOX” S.A od dnia 9 czerwca 2011 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania przedstawiał si	 
nast	puj�co: 
 
1. Grzegorz Pawlak – Prezes Zarz�du 
2. Iwona Zdrojewska – Członek Zarz�du 
3. Andrzej Sadowski – 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) 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.  
2) 3  (trzech) 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: 

• nie jest akcjonariuszem posiadaj�cym akcje imienne, nie jest mał�onkiem, wst	pnym lub zst	pnym akcjonariusza 
posiadaj�cego akcje imienne, 

• nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadaj�cymi akcje imienne, 
• nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadaj�cego akcje imienne lub przez Spółk	 na podstawie umowy o prac	, umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło, 
• 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 2011 roku do dnia 24 stycznia 2011 roku przedstawiał si	 nast	puj�co: 
Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Sylwester Wojewódzki – Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej 
Mirosława Michalska – Członek Rady Nadzorczej 
Cezary Gregorczuk – Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 24.01.2011 Pan Eryk Karski Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o zło�eniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze 
skutkiem na dzie� 24.01.2011 r. 
 
W dniu 28.12.2010 Pani Mirosława Michalska Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformowała o zło�eniu rezygnacji z pełnionej 
funkcji ze skutkiem na dzie� poprzedzaj�cy odbycie Walnego Zgromadzenia. 
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W zwi�zku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2011 r. wyboru 2 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami przed-
terminowo wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego  
 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lutego 2011 r. powołani zostali nast	puj�cy członkowie Rady Nadzorczej: 
 
1. Przemysław Borgosz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
2. Antoni Taraszkiewicz – Zast	pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
3. Cezary Gregorczuk – Członek Rady Nadzorczej 
4. Przemysław Klapi�ski – Członek Rady Nadzorczej 
5. Paweł Wielgus – 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� głównie 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 
 
Zarz�d składa si	 z 3 (trzech) członków, wybieranych 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�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. 
Do składania o
wiadcze� w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz�du albo jednego członka Zarz�du 
ł�cznie z prokurentem. 
Prokury udziela Zarz�d Spółki. 
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. 
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Upowa�nia si	 Zarz�d do nabycia i zbycia nieruchomo
ci lub udziału w nieruchomo
ci po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 
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 
 
Tabela 5. Stan akcjonariuszy posiadaj�cych znaczne pakiety akcji na dzie� 30 czerwca 2011 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 

Krzysztof Moska (ł�cznie ze spółk� zale�n� 
"Prymus" sp. z o.o.) 1 347 652 15,29% 1 347 652 15,29% 

Leszek Sobik  1 170 000 13,28% 1 170 000 13,28% 
Oleksandr Gerega 894 521 10,15% 894 521 10,15% 
Pioneer Pekao Investment Management 889 283 10,09% 889 283 10,09% 
Grzegorz Pawlak 876 120 9,94% 876 130 9,94% 
Akcje ogółem: 8 812 280 100% 8 812 290 100% 
 
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. 
 
XI. POST�POWANIA TOCZ�CE SI� PRZED S�DEM, ORGANEM WŁ A�CIWYM DLA POST�POWANIA 
ABITRA�OWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGL�DNIENIEM POST�POWANIA 
DOTYCZ�CEGO ZOBOWI�ZA ALBO WIERZYTELNO�CI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALE�NEJ, 
KTÓRYCH WARTO�� STANOWI, CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁ ÓW WŁ ASNYCH EMITENTA, Z OKRE�LENIEM: 
PRZEDMIOTU POST�POWANIA, WARTO�CI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZ�CIA POST�POWANIA, STRON 
WSZCZ�TEGO POST�POWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA 
 
Nie wyst�piły. 
 
XII. POST�POWANIA TOCZ�CE SI� PRZED S�DEM, ORGANEM WŁ A�CIWYM DLA POST�POWANIA 
ARBITRA�OWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGL�DNIENIEM DWU LUB WI�CEJ 
POST�POWA DOTYCZ�CYCH ZOBOWI�ZA ORAZ WIERZYTELNO�CI, KTÓRYCH Ł�CZNA WARTO�� 
STANOWI ODPOWIEDNIO, CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁ ÓW WAŁ ASNYCH EMITENTA, Z OKRE�LENIEM 
Ł �CZNEJ WARTO�CI POST�POWA ODR�BNIE W GRUPIE ZOBOWI�ZA I GRUPIE WIERZYTELNO�CI – ZE 
WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTO�CI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZ�CIA POST�POWANIA 
ORAZ STRON WSZCZ�TEGO POST�POWANIA 
 
Nie wyst�piły. 
 
XIII. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁ UGACH WRAZ Z ICH 
OKRE�LENIEM WARTO�CIOWYM I ILO�CIOWYM ORAZ UDZIAŁ EM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, 
TOWARÓW I USŁ UG, (JE�ELI S� ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDA�Y GRUPY KAPITAŁ OWEJ OGÓŁ EM, 
A TAK�E ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM 
 
Przychody ze sprzeda�y produktów, usług, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w I półroczu 2011 roku wyniosły 
46.855 tys. PLN i były wy�sze w porównaniu do I półrocza 2010 roku o 22,7%. 
 
1. Sprzeda� produktów i usług. 
 
W I półroczu 2011 roku struktura sprzeda�y produktów i usług Grupy Plast-Box S.A. uległa istotnym zmianom. Udział  wiader w 
sprzeda�y produktów i usług ogółem wyniósł  83,3% i był wy�szy o 2,3 punktów procentowych w porównaniu z I półroczem 2010 
roku i o tyle spadł udział sprzeda�y skrzynek plastikowych. 
Udział sprzeda�y usług i pozostałych wyrobów (galanteria AGD) nie wykazywał istotnych ró�nic w porównywanych okresach. 
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Wykres 2. Struktura przychodów ze sprzeda�y produktów i usług Grupy w I półroczu 2011 i w I półroczu 2010 roku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7. Ilo
ciowa sprzeda�  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w I półr. 2011 roku i w I półr. 2010 roku    

Wyszczególnienie I półr. 2011 rok 
(tys. sztuk) 

I półr. 2010 rok 
(tys. sztuk) 

Dynamika I półr.2011 : I półr.2010 
(%) 

Wiadra 20 063,4 15 287,9 131,2 
Skrzynki      545,1     640,2  85,1 
Pozostałe wyroby     985,8     622,0 158,5 
Razem 22 594,3 16 550,1 136,5 
 
Tabela 8. Warto
 sprzeda�y podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w I półr. 2011 roku i w I półr. 2010 roku    

Wyszczególnienie I półr. 2011 rok 
(tys. PLN) 

I półr. 2010 rok 
(tys. PLN) 

Dynamika I półr.2011 : I półr.2010 
(%) 

Wiadra   37 980  30 381 125,0 
Skrzynki    5 089    5 046 100,9 
Pozostałe wyroby    2 472    1 881 131,4 
Razem 45 541 37 308 122,1 
 
Jak obrazuj� powy�sze zestawienia dotycz�ce wolumenu ilo
ciowo-warto
ciowego sprzeda�y wyrobów, w okresie obj	tym 
sprawozdaniem, odnotowano znacz�cy wzrost sprzeda�y wyrobów w porównaniu z I półroczem 2010 r. Szczególnie dynamiczny 
wzrost miał miejsce w przypadku sprzeda�y pozostałych wyrobów stanowi�cych asortyment pod zamówienie Curvera - przedmioty 
wyposa�enia gospodarstw domowych (galanteria AGD). Równie� znacz�c� dynamik	 sprzeda�y odnotowano w grupie  opakowa� 
wiatrowych. 
 
Sprzeda� skrzynek zgodnie z powy�szym zestawieniem, charakteryzowała si	 najsłabsz� dynamik�.  
 
Produkowana na Ukrainie galanteria AGD, wyst	puje w pozycji pozostałej sprzeda�y Grupy od I półrocza 2010, kiedy jej udział w 
sprzeda�y produktów osi�gn�ł poziom 5%. W I półroczu bie��cego roku udział ten wzrósł do 17,7%. 
 
2. Sprzeda� towarów i materiałów. 
 
Warto
 przychodów Grupy ze sprzeda�y towarów i materiałów w I półroczu 2011 r. wyniosła 1 242 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 
85,7% w stosunku do I półrocza 2010 roku. 
Sprzeda� towarów obcych, b	d�ca uzupełnieniem oferty handlowej Spółki, stanowiła w I półroczu 2011 roku 98,8% w strukturze 
sprzeda�y towarów i materiałów. Udział ten wzrósł o 2,1 punktów procentowych w stosunku do I półrocza 2010 roku. 
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Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzeda�y towarów i materiałów w I półroczu 2011 i 2010 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGL�DNIENIEM PODZIAŁ U NA RYNKI KRAJOWE I 
ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O �RÓDŁ ACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁ Y DO PRODUKCJI, 
TOWARY I USŁ UGI, 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 OGÓŁ EM – NAZWA (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ  
W SPRZEDA�Y LUB ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWI�ZANIA Z GRUP� KAPITAŁ OW� 
 
1. Sprzeda� Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. przeznaczona była na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. W I półroczu 2011 r. 
nast�pił wzrost udziału sprzeda�y zagranicznej (o 10 punktów procentowych) w strukturze sprzeda�y ogółem w porównaniu z  I 
półroczem 2010 roku.  
 
Wykres 4. Udział „zagranicy” w sprzeda�y produktów, usług, towarów i materiałów w I półroczu 2011 i w I półroczu 2010 roku 
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Wykres 5.  Główne kierunki sprzeda�y zagranicznej produktów, usług, towarów i materiałów w I półroczu 2011 i w I półroczu 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W I półroczu 2011 roku bardzo wysok� dynamik� sprzeda�y odznaczały si	 kraje: Dania z 110,7-procentowym wzrostem warto
ci 
sprzeda�y w stosunku do I półrocza 2010 r. Mołdawia z 102,7-procentowym wzrostem  oraz  Austria i Rosja (odpowiednio 91,3%  i 
44,4% wzrostu warto�ci sprzeda�y). 
Spo
ród ww. krajów najwy�sz�, 2 pozycj	 zajmował rynek rosyjski (15,2% udziału w strukturze sprzeda�y zagranicznej). Austria i 
Mołdawia zajmowały odpowiednio 4 i 6 pozycj	 w
ród rynków zagranicznych z udziałem w strukturze odpowiednio 4,4% i 3,1%. 
 
Najwi	ksze spadki odnotowano na sprzeda�y do Ł otwy, gdzie warto
 sprzeda�y była ni�sza o 6,8% oraz do Estonii (-5,2%). 
 
Nale�y zaznaczy, �e dominuj�cymi kierunkami sprzeda�y zagranicznej w I półroczu  2011 r. były rynki: Ukrainy z 32,6% udziałem w 
sprzeda�y zagranicznej Grupy oraz, obok wymienionej wy�ej Rosji, Wielka Brytania z 10,9% udziałem. 
 
Wykres 6.  Geograficzna struktura sprzeda�y Grupy Kapitałowej w I półroczu 2011 i w I półroczu 2010 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geograficzny rozkład sprzeda�y Grupy w I półroczu 2011 roku wskazywał na widoczny wzrost udziału sprzeda�y na rynek wschodni 
w stosunku do I półrocza 2010 (o 3,3 punktów procentowych), na co głównie wpłyn	ła dynamika sprzeda�y spółki ukrai�skiej. Spadł 
za to udział sprzeda�y na rynek polski w obrotach Grupy  o 4,6 punktów procentowych. 
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Tabela 9. Struktura przychodów ze sprzeda�y Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w uj�ciu bran�owym za I półrocze 2011 roku w 
porównaniu do I półrocza 2010 r.  

Bran�a Sprzeda� za I półr. 2011 
[%] 

Sprzeda� za I półr. 2010 
[%] 

Handlowa        37,9        33,1 
Chemiczna       33,3       38,6 
Spo�ywcza       24,2       26,4 
Inne         4,5         1,9 

Razem     100,00     100,00 

 
2. Zakupy i zaopatrzenie Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiały dokonywane były zarówno w kraju  
jak i za granic�. W I półroczu 2011 r. wzrósł udział dostaw z importu w zaopatrzeniu Grupy w podstawowe surowce do produkcji  o 
1,1 punktu procentowego osi�gaj�c poziom 78,2%. 
 
 
Wykres 7. Udział importu surowców do produkcji wyrobów, w ogólnych obrotach z tytułu dostaw w I półroczu 2011 i 2010 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głównymi kierunkami i �ródłami zaopatrzenia Grupy w podstawowe materiały i surowce do produkcji w I półroczu 2011 r. obok 
dostaw krajowych z 21,8% udziałem w strukturze dostaw ogółem, były dostawy z zagranicy, w tym: 
- ze Szwajcarii  20,1% udziału w dostawach, 
- ze Słowacji: 14,8% w strukturze, 
oraz z Czech i W	gier  z udziałem odpowiednio 14,3%  i 12,3%. 
Dla porównania w I półroczu 2010 roku dostawy krajowe stanowiły 22,9% a głównymi zagranicznymi kierunkami  zaopatrzenia 
surowcowego były kraje: Słowacja z 22,9% udziałem w strukturze dostaw, Szwajcaria 14,0% oraz Holandia  9,1% i Czechy 8,7%. 
 
W
ród wy�ej wymienionych rynków i kierunków dostaw znale�li si	 kluczowi dostawcy, których udział w zaopatrzeniu Grupy w 
podstawowe materiały i surowce do produkcji przekroczył 10%, tj.:   
1/. DOW Europe GmbH – z siedzib� w Horden (Szwajcaria)  z 19,3% udziałem w zaopatrzeniu Grupy w materiały i surowce do 
produkcji w I półroczu 2011roku, 
2/. Slovnaft Petrochemicals – z siedzib� w Bratysławie (Słowacja):  14,8% udziału, 
3/. Ramico – z siedzib� w Breclav-Postorna (Czechy): 14,1% udziału, 
4/. Liszai Vegyi Kombinat – z siedzib� w Tiszaujvaros (W	gry): 12,3% udziału. 
Wymienione wy�ej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okre
lony, nie były i nie s� w jakikolwiek inny 
sposób powi�zane z Grup� Plast-Box S.A. 
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Wykres 8. Główne kierunki i �ródła zaopatrzenia surowcowego Grupy Kapitałowej w I półroczu 2011 i w I półroczu 2010 roku   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I półr. 2011 r. I półr. 2010

Belgia
Ukraina
Włochy
Litwa
Holandia
Niemcy
W	gry
Czechy 
Słowacja
Szwajcaria
Dostawy krajowe

 
 
XV. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZ�CYCH DLA DZIAŁ ALNO�CI GRUPY KAPITAŁ OWEJ, W 
TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMI�DZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI),  
UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁ PRACY LUB KOOPERACJI 
 
Wa�niejsze wydarzenia i umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 
 
W dniu 17 stycznia 2011 r. Spółka podpisała aneks do umowy sprzeda�y Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomi	dzy Spółk� a 
"PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o. z siedzib� w Czernihowie (spółk� zale�n� od PTS "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy 
jest sprzeda� przez Spółk	 spółce "PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o.  surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla 
których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem przedłu�ono termin obowi�zywania umowy do 
31.12.2012r. oraz podwy�szona została warto
 kontraktu do kwoty 5.000.000 EUR.  
Warto
 kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych PTS "PLAST-BOX" S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znacz�-
c�. 
 (Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 3/2011 z dnia 18.01.2011 r.) 
 
W dniu 17 stycznia 2011r. Zarz�d PTS Plast-Box SA otrzymał z S�du Rejonowego Gda�sk- Północ w Gda�sku Wydział IX Gospodar-
czy- Rejestru Zastawów: 
1) Postanowienie z dnia 10.01.2011r. wraz z za
wiadczeniem o dokonaniu w dniu 11.01.2011r. wpisu w Rejestrze Zastawów pod 
pozycj� 2243445.Zastaw ustanowiono na zbiorze zapasów (surowce, towary ,wyroby) o ł�cznej warto
ci ksi	gowej równej 
13.398.721,16 zł  (wg stanu na dzie� 30.11.2010 r.) stanowi�cych własno
 Spółki na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna 
z siedzib� we Wrocławiu. 
Zastaw ustanowiony został do kwoty 12.000.000,00 zł stanowi�cej najwy�sz� sum	 zabezpieczenia. 
2) Postanowienie z dnia 07.01.2011r. wraz z za
wiadczeniem o dokonaniu w dniu 10.01.2011r. wpisu w Rejestrze Zastawów pod 
pozycj� 2243321. Zastaw ustanowiono na zbiorze maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych o ł�cznej warto
ci ksi	gowej 
netto równej 10.088.649,14 zł (wg stanu na dzie� 31.10.2010 r.) stanowi�cych własno
 Spółki na rzecz Banku Zachodniego WBK 
Spółka Akcyjna z siedzib� we Wrocławiu. 
Zastaw ustanowiony został do kwoty 12.000.000,00 zł stanowi�cej najwy�sz� sum	 zabezpieczenia. 
Zastawy ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna kredytu w rachunku bie��cym z 
limitem 8.000.000, zł, na podstawie umowy nr M0003310 z dnia 20 grudnia 2010 r. (informacja o zawarciu umowy o kredyt w ra-
chunku bie��cym przekazana raportem nr 53/2010 z dnia 21.12.2010 r.). 
Aktywa stanowi�ce przedmiot zastawów uznano za aktywa o znacznej warto
ci w zwi�zku z warto
ci� wi	ksz� od wyra�onej w zło-
tych równowarto
ci kwoty 1.000.000,- EUR przeliczonej według kursu 
redniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi�-
zuj�cego w dniu powstania obowi�zku informacyjnego. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 2/2011 z dnia 18.01.2011 r.) 
 
W dniu 18 lutego 2011 Spółka podpisała aneks do umowy sprzeda�y Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomi	dzy Spółk� a 
"PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o. z siedzib� w Czernihowie (spółk� zale�n� od PTS "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy 
jest sprzeda� przez Spółk	 spółce "PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu. Zawartym aneksem 
podwy�szona została warto
 kontraktu do kwoty 8.000.000 EUR.  
Warto
 kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych PTS "PLAST-BOX" S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znacz�-
c�. 
 (Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 10/2011 z dnia 18.02.2011 r.) 
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W dniu 18 sierpnia 2011 r. Plast-Box Ukraina podpisała list intencyjny ze spółk� Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. b	d�c� 
znacznym akcjonariuszem "Plast-Box" S.A. Strony listu wyraziły intencje zawarcia umowy handlowej dotycz�cej dystrybucji na rynku 
ukrai�skim i rynkach o
ciennych (z wył�czeniem rynku polskiego) nast	puj�cych wyrobów Gamrat S.A.: systemy rynnowe PVC i 
Magnat, podsufitki, siding. Zamiarem stron, przyszłej umowy jest uruchomienie produkcji cz	
ciowej w/w asortymentu na Ukrainie. 
Strony nie wykluczaj� w przyszło
ci na rynku ukrai�skim wspólnych inwestycji w park maszynowy jak i powi�za� kapitałowych. 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 33/2011 z dnia 19.08.2011 r.) 
 
XVI. INFORMACJE O ZACI�GNI�TYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
UMOWACH DOTYCZ�CYCH KREDYTÓW I PO�YCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I 
WYSOKO�CI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNO�CI  
 
W okresie I półrocza 2011 Grupa Kapitałowa nie zaci�gała nowych ani nie wypowiadała posiadanych umów dotycz�cych kredytów i 
po�yczek. 
 
XVII. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 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 

 
W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły ww. zdarzenia.  
 
XVIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM   
POR�CZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL�DNIENIEM POR�CZE I GWARANCJI             
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWI�ZANYM EMITENTA 
 
Za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r. Grupa Kapitałowa nie posiada informacji o udzielonych i otrzymanych por	czeniach i 
gwarancjach ze szczególnym uwzgl	dnieniem por	cze� i gwarancji udzielonych jednostkom powi�zanym Emitenta. 
 
XIX. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH W OKRESIE OBJ�TYM RAPORTEM – OPIS 
WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁ YWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA Z 
DZIAŁ ALNO�CI 
 
W okresie obj	tym raportem Grupa Kapitałowa nie przeprowadzała emisji akcji. 
 
XX. OBJA�NIENIE RÓ�NIC POMI�DZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE 
PÓŁ ROCZNYM A WCZE�NIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2011 ROK 
 
Grupa Kapitałowa nie publikowała 
ródrocznej skonsolidowanej prognozy na 2011 rok.    
 
XXI. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZ�CA ZARZ�DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGL�DNIENIEM ZDOLNO�CI WYWI�ZYWANIA SI� Z ZACI�GNI�TYCH ZOBOWI�ZA, 
ORAZ OKRE�LENIEM EWENTUALNYCH ZAGRO�E I DZIAŁ A, JAKIE GRUPA PODJ�Ł A LUB ZAMIERZA 
PODJ�� W CELU PRZECIWDZIAŁ ANIA TYM ZAGRO�ENIOM 
 
W okresie I półrocza 2011 roku działalno
 Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. finansowana była przede wszystkim ze 
rodków 
własnych i długiem zewn	trznym. 
W ci�gu prezentowanego półrocza warto
 kapitałów własnych spadła o 2,7% natomiast w odniesieniu do 30.06.2010 spadek ten 
wyniósł 6,1%.  
Posiadane 
rodki w okresie I półrocza 2011 roku Grupa przeznaczyła na kontynuowane zadania inwestycyjne dotycz�ce technicznego 
doposa�enia i unowocze
niania parku maszynowego oraz finansowania obrotu.  
Na dzie� 30 czerwca 2011 roku warto
 zobowi�za� finansowych zaci�gni	tych przez Grup	 wynosiła 21.176 tys. PLN (wzrost do 
stanu sprzed roku  o 322,7%  a od pocz�tku roku o 30,5%), w tym : 

- z tytułu kredytów bankowych: 20.219 tys. PLN  (95,5% w strukturze zobowi�za� finansowych), 
- z tytułu leasingu finansowych: 957 tys. PLN (4,5% w strukturze zobowi�za� finansowych). 

Na dzie� bilansowy krótkoterminowe kredyty bankowe stanowiły 61% w strukturze zobowi�za� finansowych ogółem, a kredyty 
długoterminowe 34,5%.  
 
Zdolno�� wywi�zywania si	 z zobowi�za
 
 
Wska�nik ogólnego zadłu�enia Grupy Kapitałowej na dzie� 30 czerwca 2011 roku wynosił 37,5%, a kapitał własny stanowił 166,4% 
sumy zobowi�za�. Z kolei zobowi�zania krótkoterminowe stanowiły 78,2% aktywów obrotowych (przed rokiem relacja ta wynosiła 
39,4% a na koniec 2010 roku 69%). 
W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa poprawiła struktur	 finansowania maj�tku, charakteryzuj�c� si	 utrzymaniem przewagi 
kapitału własnego nad kapitałem obcym. W I półroczu 2011 roku udział kapitału własnego spadł o 11,2 punktu procentowego do 
poziomu 62,5% udziału w sumie bilansowej. Wska�niki płynno
ci uzyskały poprawne wielko
ci charakterystyczne dla pewnej i 
bezpiecznej obsługi zaci�gni	tych zobowi�za�. 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 i jego Grupy Kapitałowej z bie��cych zobowi�za�. 
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XXII. OCENA MO�LIWO�CI REALIZACJI ZAMIERZE INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI 
KAPITAŁ OWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKO�CI POSIADANYCH �RODKÓW, Z UWZGL�DNIENIEM            
MO�LIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁ ALNO�CI 
 

W pierwszym półroczu 2011 r. trwały prace zwi�zane z zaplanowanymi inwestycjami. Prace przebiegaj� zgodnie z zakładanym 
harmonogramem. Mniejsze inwestycje maj� charakter odtworzeniowy a ich zakres oraz warto
 nie wpływa na bie��c� działalno
 
Grupy Kapitałowej.  
   
Główne projekty inwestycyjne  obejmuj�: 
1) poszerzenie asortymentu produktów w fabryce w Słupsku i na Ukrainie, dzi	ki inwestycjom w nowoczesne formy wtryskowe, 
2) prace adaptacyjne obiektu w Słupsku maj�ce na celu powi	kszenia mocy produkcyjnych i usprawnienia procesu pakowania oraz 
konfekcjonowania produktów,   
3) oddanie do u�ytku obiektu produkcyjno-logistycznego na Ukrainie wraz z otoczeniem techniczno-technologicznym. 
 
Zarz�d nie przewiduje trudno
ci w realizacji zamierze� inwestycyjnych. 
 
Grupa Kapitałowa korzysta ze zgromadzonych 
rodków własnych oraz posiłkuje si	 zewn	trznymi �ródłami finansowania w tym  z 
kredytów oraz leasingu.  
 
XXIII. INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA: ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁ ÓCE 
PRZEPŁ YWÓW PIENI��NYCH ORAZ UTRATY PŁ YNNO�CI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARA�ONA JEST 
JEDNOSTKA A TAK�E PRZYJ�TYCH PRZEZ JEDNOSTK� CELACH I METODACH ZARZ�DZANIA RYZYKIEM 
FINANSOWYM, Ł �CZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH 
TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWO�� ZABEZPIECZE 
 
Informacje odnosz�ce si	 do niniejszego punktu znajduj� si	 w Notach nr 6 i 7 „ Informacji dodatkowej”  do Skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.  
 
XXIV. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE MAJ�CYCH WPŁ YW NA WYNIK Z DZIAŁ ALNO�CI ZA        
OKRES SPRAWOZDAWCZY, Z OKRE�LENIEM STOPNIA WPŁ YWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH        
ZDARZE NA OSI�GNIETY WYNIK   
 
Szczególnie nale�y podkre
li, i� podobnie jak w 2010 roku, Spółki z Grupy Kapitałowej borykały si	 z silnie rosn�cymi kosztami 
wytworzenia swoich wyrobów z powodu nienotowanego wzrostu cen podstawowych surowców do produkcji w tym przede wszystkim 
polipropylenu.  
 
Zarz�d ocenia, i� czynnik ten b	dzie determinował dalsze wyniki oraz działania Spółki w najbli�szym okresie czasu.   
 
XXV. CHARAKTERYSTYKA ZEWN�TRZNYCH I WEWN�TRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU 
GRUPY KAPITAŁ OWEJ ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁ ALNO�CI CO NAJMNIEJ DO KOCA       
ROKU OBROTOWEGO NAST�PUJ�CEGO PO OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, ZA KTÓRY SPORZ�DZONO    
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE PÓŁ 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 ramach realizacji zało�e� inwestycyjnych, we wrze
niu 2011 r. planowane jest oddanie do u�ytku nowego zakładu produkcyjnego 
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na Ukrainie, co zwi	kszy skal	 mocy produkcyjnych. Nowoczesna infrastruktura produkcyjna ma za zadanie poprawi efektywno
 
oraz jako
 wytwarzanych wyrobów.   
 
XXVI. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ�DZANIA PRZEDSI�BIORSTWEM EMITENTA I JEGO       
GRUP� KAPITAŁ OW� 
 
W I półroczu 2011 roku nie wyst�piły zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania w ramach jednostek organizacyjnych Grupy 
Kapitałowej Plast-Box S.A.  
 
XXVII. 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 ODWOŁ ANIE LUB ZWOLNIENIE NAST�PUJE Z 
POWODU POŁ�CZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJ�CIE  
 
Nie wyst�piły.  
 
XXVIII. WARTO�� WYNAGRODZE, NAGRÓD LUB KORZY�CI, W TYM WYNIKAJ�CYCH Z PROGRAMÓW 
MOTYWACYJNYCH 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), WYPŁ ACONYCH, 
NALE�NYCH LUB POTENCJALNIE NALE�NYCH, ODR�BNIE DLA KA�DEJ Z OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH I 
NADZORUJ�CYCH EMITENTA, BEZ WZGL�DU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁ Y ZALICZANE W KOSZTY, 
CZY TE� WYNIKAŁ Y Z PODZIAŁ U ZYSKU 
 
1. Wynagrodzenia osób zarz�dzaj�cych w I półroczu 2011 roku. 
 
Ł �czna warto
 wynagrodze� i nagród wypłaconych lub nale�nych z tytułu pełnienia funkcji w Zarz�dzie Plast-Box S.A. wyniosła  
231 tys. PLN, w tym: 
 
Prezes Zarz�du                                                           Grzegorz Pawlak   152 tys. PLN 

Członek Zarz�du  Iwona Zdrojewska 70 tys. PLN 
Członek Zarz�du                                                                                      Andrzej Sadowski              9 tys. PLN 

 
Prezes Zarz�du                                                                                        Jarosław Ko�lik   44 tys. PLN 
Prezes Zarz�du  Dariusz Ciecierski 45 tys. PLN 

Członek Zarz�du                                                            Dariusz Wilczy�ski              32 tys. PLN 
 
Wynagrodzenie pana Andrzeja Sadowskiego obejmuje okres od 09.06.2011 do 30.06.2011 
 
Wynagrodzenie Prezesa Zarz�du Jarosława Ko�lika obejmuje okres od 01.01.2011 do 28.02.2011 
 
Wynagrodzenie Prezesa Dariusza Ciecierskiego obejmuje okres od 01.03.2011 do 09.06.2011 
 
Wynagrodzenie pana Dariusza Wilczy�skiego obejmuje okres od 01.01.2011 do 28.02.2011 
 
Wy�ej wymienione wynagrodzenia stanowiły w cało
ci koszty poniesione przez emitenta do dnia 30 czerwca 2011 roku. 
 
2. Wynagrodzenia osób nadzoruj�cych w 2011 roku: 
 
Ł �czna warto
 wynagrodze� i nagród wypłaconych lub nale�nych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Plast-Box S.A. 
wyniosła 9,3 tys. PLN, w tym: 
 
Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej                                                          Przemysław Borgosz 2,5 tys. PLN 
Zast�pca Przewodnicz�cego Nadzorczej Antoni Taraszkiewicz 1,7 tys. PLN 
Członek Rady Nadzorczej                                                              Cezary Gregorczuk 1,7 tys. PLN 
Członek Rady Nadzorczej                                                                     Paweł Wielgus 1,7 tys. PLN 
Członek Rady Nadzorczej                                                                     Przemysław Klapi�ski 1,7 tys. PLN 
 
Wy�ej wymienione wynagrodzenia stanowiły w cało
ci koszty poniesione przez emitenta do dnia 30 czerwca 2011 roku. 
 
3. Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostki zale�nej w I półroczu 2011 roku Prezes Zarz�du Pan Grzegorz Pawlak pobrał 
wynagrodzenie w kwocie 3 tys. PLN. 
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XXIX. Ł �CZNA LICZBA I WARTO�� NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁ ÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI  
I UDZIAŁ ÓW W JEDNOSTKACH POWI�ZANYCH EMITENTA, B�D�CYCH W POSIADANIU OSÓB 
ZARZ�DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH (DLA KA�DEJ OSOBY ODDZIELNIE)  
 
Tabela 10. Stan na dzie
 30.06.2011  

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: 876 120 9,94% 876 130 9,94% 
Grzegorz  Pawlak 876 120 9,94% 876 130 9,94% 
Iwona Zdrojewska 0          0%          0          0% 
Andrzej Sadowski 0          0%          0          0% 
     

Osoby nadzoruj�ce, w tym: 0 0% 0 0% 
- - - - - 
Ogółem osoby 
zarz�dzaj�ce i 
nadzoruj�ce: 

876 120  9,94% 876 130  9,94% 
 

 
XXX. NABYCIE UDZIAŁ ÓW (AKCJI) WŁ ASNYCH, A W SZCZEGÓLNO�CI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WAR-
TO�CI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAK� CZ��� KAPITAŁ U ZAKŁ ADOWEGO REPREZENTUJ�, CENIE 
NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDA�Y TYCH UDZIAŁ ÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA 
 
W I półroczu 2011 roku Spółka nie nabywała własnych akcji. 
 
XXXI. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIE� ZAWARTYCH PO DNIU 
BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOG� W PRZYSZŁ O�CI NAST�PI� ZMIANY W PROPORCJACH 
POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY  
 
1. W dniu 29 lipca 2011 roku Zarz�d Spółki otrzymał zawiadomienie o nast	puj�cej tre
ci:  
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 
185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), informuj	 w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie w skład 
którego wchodz�: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le, �e w wyniku naby-
cia przez spółk	 Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le w dniu 27.07.2011 roku 88.870 zdematerializowanych 
akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. ("Spółka") i uprawniaj�cych do wykonywania 88 870 głosów, tj. 
uprawniaj�cych do 1,008% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron 
porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania"). 
 
Przed Zmian� Stanu Posiadania, spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le posiadała 161 332 akcji Spółki, 
stanowi�cych 1,831% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,831% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 
do wykonywania 161 332 głosów z akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 1 189 311 akcji Spółki, stanowi�cych 
13,496% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,496% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wyko-
nywania 1 189 311 głosów z akcji Spółki.  
 
Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le posia-
daj� ł�cznie 1 439 513 akcji Spółki, stanowi�cych 16,335% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,335% ogólnej liczby gło-
sów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1 439 513 głosów z akcji Spółki, z czego: (i) Pan Krzysztof Moska posiada 
1 189 311 akcji Spółki, stanowi�cych 13,496% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,496% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1 189 311 głosów z akcji Spółki, spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z sie-
dzib� w Ja
le posiada 250 202 akcji Spółki, stanowi�cych 2,839% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,839% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 250 202  głosów z akcji Spółki. 
  
Jednocze
nie informuj	, i� Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le nie posia-
da podmiotów zale�nych, posiadaj�cych akcje Spółki. Ponadto informuj	, i� Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw 
Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le nie s�  stron� umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) Ustawy o ofercie." 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 30/2011 z dnia 29.07.2011 r.) 
 
2. W dniu 12 sierpnia Zarz�d Plast-Box SA otrzymał zawiadomienie od spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� 
w Ja
le o wzro
cie ł�cznego zaanga�owania do poziomu 5,30% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
PTS "PLAST-BOX" S.A. W wyniku nabycia przez spółk	 Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le w dniu 
9.08.2011 roku, 10 527 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzib� w Słupsku, ilo
 posiadanych przez 
"GAMRAT" S.A. z siedzib� w Ja
le przekroczyła 5% udziału w kapitale zakładowym ww. spółki oraz ogólnej liczby głosów na Wal-
nym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Przed zmian� spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le posiadała 436 842 akcji Spółki Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzib� w Słupsku, stanowi�cych 4,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia-



 29 

ło do dokonywania 436 842 głosów z akcji Spółki (tj. 4,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). 
 
Po nabyciu posiadana przez Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le ilo
 akcji spółka Plast-Box S.A. z siedzib� w Słupsku stanowi 5,08 % 
udziału w kapitale zakładowym ww. spółki co uprawnia do wykonywania 447 369 głosów z akcji spółki (tj. 5,08% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). 
 
Na dzie� 12.08.2011 r. Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le posiada 466 759 akcji spółki Plast-Box S.A. z siedzib� w Słupsku, co stanowi 
5,30 % udziału w kapitale zakładowym ww. spółki, co uprawnia do wykonywania 466 759 głosów z akcji spółki (5,30 % ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Informujemy, i� spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le nie posiada podmiotów zale�nych, posiadaj�-
cych akcje Spółki. 
 
Informujemy, i� Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzib� w Ja
le nie s� stron� umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 
3 lit c. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 31/2011 z dnia 12.08.2011 r.) 
 
3. Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, i� w dniu 16 sierpnia 2011 roku Spółka otrzymała 
zawiadomienie o nast	puj�cej tre
ci: 
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), informuje w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie w skład 
którego wchodz�: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A w Ja
le, �e w wyniku nabycia przez 
spółk	 ZTS Gamrat S.A. w dniu 12.08.2011 roku 11 848 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
Plast-Box S.A. ("Spółka"). i uprawniaj�cych do wykonywania 11 848 głosów, tj. uprawniaj�cych do 0,13 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania"). 
 
Przed Zmian� Stanu Posiadania, spółka ZTS Gamrat S.A. w Ja
le posiadała 466 759  akcji Spółki, stanowi�cych 5,30 % udziału w 
kapitale zakładowym Spółki oraz 5,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 466 759 głosów 
z akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 1 145 000  akcji Spółki, stanowi�cych 12,99% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz 12,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1 145 000  głosów z akcji Spółki. 
 
Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz spółka ZTS Gamrat S.A. w Ja
le posiadaj� ł�cznie 1 622 677 akcji Spółki, 
stanowi�cych 18,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 18,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 
do wykonywania 1 622 677 głosów z akcji Spółki, z czego: (i) Pan Krzysztof Moska posiada 1 144 070 akcji Spółki, stanowi�cych 
12,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykony-
wania 1 144 070 głosów z akcji Spółki, spółka ZTS Gamrat S.A. w Ja
le posiada 478 607 akcji Spółki, stanowi�cych 5,43% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki oraz  5,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 478 607 głosów 
z akcji Spółki.   
 
Jednocze
nie informuj	, i� Pan Krzysztof Moska oraz Spółka ZTS Gamrat S.A nie posiada podmiotów zale�nych, posiadaj�cych akcje 
Spółki.  
 
Ponadto informuj	, i� Pan Krzysztof Moska oraz Spółka ZTS Gamrat S.A. nie s�  stron� umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) 
Ustawy o ofercie." 
(Raport bie��cy Plast-Box S.A. nr 32/2011 z dnia 16.08.2011 r.) 
 

XXXII. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH  
 
Nie wyst	puje. 
 
XXXIII. INFORMACJA O DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO 
BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGL�DU SPRAWOZDANIA             
FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI             
ZOSTAŁ A 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 30 czerwca 2011 r. podj	ła uchwał	 zmienion�, na wniosek Zarz�du,  26 sierpnia 2011 r. w 
sprawie wyboru biegłego rewidenta w ten sposób, �e na biegłego rewidenta przeprowadzaj�cego badanie skonsolidowanego i 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, w tym półrocznego przegl�du sprawozdania skonsolidowanego i 
jednostkowego, wybrała Grand Thornton Fr�ckowiak Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzib� w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 
działaj�c� na podstawie Uchwały nr 3582/52/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 r., 
wpisan� na list	 podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych prowadzon� przez Krajow� Rad	 Biegłych 
Rewidentów pod numerem 3654. 
 
Spółka korzystała dotychczas z usług komandytariusza podmiotu przy badaniu sprawozda� finansowych Spółki za 2008 r., 2009 r. i 
2010 r. 
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XXXIV. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA 
FINANSOWYCH, WYPŁ ACONYM LUB NALE�NYM ZA ROK 2011 ODR�BNIE ZA:  BADANIE ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, INNE USŁ UGI PO�WIADCZAJ�CE, W TYM PRZEGL�D SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO, USŁ UGI DORADZTWA PODATKOWEGO I POZOSTAŁ E USŁ UGI  
 
1. Wysoko
 wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z tytułu badania sprawozda�         
finansowych:                                                                                                                                                                                                  
a) nale�na za 2011 rok – 38 tys. PLN,                                                                                                                                                                  
b) nale�na za 2010 rok – 38 tys. PLN. 
 
2. Wysoko
 wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z tytułu przegl�du sprawozda�         
finansowych: 
a) nale�na za 2011 rok – 22 tys. PLN,                                                                                                                                                                  
b) nale�na za 2010 rok – 22 tys. PLN. 
 
3. Wysoko
 wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z tytułu doradztwa podatkowego:                                        
a) nale�na za 2011 rok – 0 tys. PLN,                                                                                                                                                                  
b) nale�na za 2010 rok – 0 tys. PLN. 
                    
4. Wysoko
 wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z tytułu pozostałych usług:                                         
a) nale�na za 2011 rok – 0 tys. PLN,                                                                                                                                                                  
b) nale�na za 2010 rok – 0 tys. PLN. 
 

XXXV. NAJWA�NIEJSZE OSI�GNI�CIA W DZIEDZINIE BADA I ROZWOJU 
 
 W zwi�zku z realizacj� innowacyjnych projektów, utworzono odr	bn� komórk	 organizacyjn�, której zadaniem jest 
koordynacja wszystkich działa� firmy wpływaj�cych na zastosowanie innowacji zarówno w wykorzystywanych rozwi�zaniach 
technicznych jak i organizacyjnych – dział badawczo rozwojowy. 
 W ostatnim półroczu komórka zajmowała si	 m.in. badaniem nowych tworzyw ich wytrzymało
ci�, płynno
ci� oraz 
mo�liwo
ci� zastosowania skrajnych warunkach atmosferycznych. Ponadto dział prowadził badania nad dodatkami do tworzyw w tym 
nowatorskim suplementem d2w czyli Oxy-biodegradowalnym składnikiem, dzi	ki któremu opakowania z tworzyw sztucznych ulegaj� 
kontrolowanej, przyspieszonej degradacji. Rozpad nast	puje za spraw� zmian struktury molekularnej tworzywa sztucznego. Działania 
d2w s� w pełni bezpieczne dla zastosowa�, farmaceutycznych czy �ywieniowych przy tym nie wpływaj� na jako
 produkowanych 
wyrobów. W konsekwencji w lutym 2011 roku Plast-Box SA otrzymał Certyfikat potwierdzaj�cy zako�czenie wdro�enia technologii 
wykorzystuj�cej dodatek biodegradowalny. 
 Ubiegłe półrocze upłyn	ło pod znakiem prac koncepcyjnych nad nowymi produktami dla bran�y spo�ywczej oraz 
chemicznej wła
nie z dodatkiem biodegradowalnym. W tym czasie Dział Bada� i Rozwoju stanowił równie� wsparcie dla działów 
technicznych oraz działu jako
ci  celem ci�głego rozwoju firmy oraz utrzymania opinii o produkowanych wyrobach jako spełniaj�cych 
najwy�sze standardy jako
ciowe. W tym celu prowadzona była współpraca z wieloma firmami polskimi oraz z pa�stw zachodnich, 
które zajmuj� si	 budow�  nowoczesnych form, wdra�aniem norm jako
ciowych, znaków towarowych oraz atestów bezpiecze�stwa 
�ywno
ci. 
 
XXXVI. INFORMACJAMI DOTYCZ�CYMI ZAGADNIE �RODOWISKA NATURALNEGO 
 
Spółka spełnia wszystkie warunki wymagane prawem wzgl	dem przestrzegania norm ochrony 
rodowiska naturalnego.   
 
XXXVII. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTK� ODDZIAŁ ACH (ZAKŁ ADACH) 
 
PTS Plast-Box SA posiada dwa zakłady produkcyjne. Pierwszy znajduje si	 w Polsce w Słupsku natomiast drugi umiejscowiony jest w 
Czernihowie na Ukrainie i funkcjonuje jako oddzielna jednostka obrachunkowa.  
 
Przedmiotem niniejszego Sprawozdania s� wyniki działalno
ci zrealizowane w obu zakładach w Polsce i na Ukrainie.  
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