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ROZDZIAŁ IV – Dane o Emitencie

1. Oznaczenie Emitenta

Firma:  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box’’ Spółka Akcyjna

Forma prawna:  spółka akcyjna

Kraj siedziby:  Polska

Siedziba:  Słupsk

Adres:  ul. Lutosławskiego nr 17A, 76-200 Słupsk 

Telefon:  (+48 59) 840 08 80

Telefaks:  (+48 59) 842 05 28

Poczta elektroniczna:  sekretariat@plast-box.com

Strona internetowa:  www.plast-box.com

REGON:  770703308

NIP:  839-00-23-940

2. Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna zostało utworzone na podstawie przepisów KH. 
Od dnia 1 stycznia 2001 roku do Emitenta stosują się przepisy KSH. 

3. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego 
rejestru

Rejestracja spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Sp. z o.o. nastąpiła 21 lutego 1994 roku. Pierwsza 
rejestracja spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w rejestrze handlowym nastąpiła 22 czerwca 
1999 roku. Od dnia 14 listopada 2002 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000139210. 

4. Historia Emitenta i jego poprzedników prawnych

Początkiem historii Emitenta był prywatny zakład rzemieślniczy, który w 1983 roku założyli bracia Waldemar 
i Grzegorz Pawlak. Zakład zajmował się produkcją artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych. 
We wrześniu 1991 r. Waldemar Pawlak utworzył z Franciszkiem Preisem – konstruktor form wtryskowych z długoletnim 
doświadczeniem – spółkę cywilną pod nazwą Zakład Wytwarzania Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” s.c. 
Siedziba firmy mieściła się w Gałęzinowie. 

W styczniu 1993 roku do spółki dołączył jako trzeci wspólnik Grzegorz Pawlak. 

21 lutego 1994 roku zarejestrowana została w rejestrze handlowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
– Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” z siedzibą w Karżcinie. Udziałowcami spółki stali się trzej wspólni-
cy dotychczasowej spółki cywilnej. 

21 października 1995 roku podjęta została przez wspólników spółki z o.o. uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż przez 
każdego z udziałowców po 342 udziały na rzecz Johann Heinrich Ensink (łącznie 1.026 udziałów) i po 1.708 udziałów 
na rzecz Bekuplast GmbH (łącznie 5.124 udziały). Johann Heinrich Ensink był właścicielem Bekuplast GmbH – partnera 
handlowego PTS „Plast-Box” Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów nastąpiła w końcu 1995 roku. 

W grudniu 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PTS „Plast-Box” sp. z o.o. podjęło uchwałę 
przekształceniu w spółkę akcyjną. Rejestracja PTS „Plast-Box” S.A. nastąpiła 22 czerwca 1999 roku. 
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5. Kapitały i fundusze Emitenta

Zgodnie z przepisami KSH Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitał rezerwowy, 

4) fundusze celowe. 

Rodzaj kapitału
Wartość w zł na dzień 
30 listopada 2003 roku

Kapitał zakładowy 4.200.000,00
Kapitał zapasowy –
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 222.451,85
Pozostałe kapitały rezerwowe 945.771,74
Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych –
Wynik finansowy roku obrotowego  (25.263,35) *
Razem kapitały własne 5.342.960,24

* na podstawie bieżącego stanu ksiąg rachunkowych

5.1. Kapitał zakładowy

Zasady tworzenia kapitału zakładowego spółek akcyjnych regulowane są przepisami KSH, które oprócz zwykłego 
podwyższenia kapitału zakładowego (art. 431 KSH) przewidują także podwyższenie kapitału zakładowego ze środ-
ków spółki (art. 442 KSH), podwyższenie kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (art. 444 KSH) oraz 
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 448 KSH). Statut Emitenta nie zawiera zapisów, zezwalają-
cych na emitowanie akcji w ramach kapitału docelowego. 

Stosownie do brzmienia art. 431 § 3 KSH podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po 
całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. 

5.2. Kapitał zapasowy

Spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej stra-
ty. Kapitał zapasowy tworzy się, przelewając corocznie co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu, 
kiedy kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Spółka nie dokonuje już przelewów 
na kapitał zakładowy. Zgodnie z przepisami KSH do kapitału zapasowego przelewa się także nadwyżki osiągnięte 
przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji (art. 396 § 2 KSH). 
Do kapitału zapasowego przelewa się również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zmian za przyznanie szcze-
gólnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych 
odpisów lub strat (art. 396 § 3 KSH). 

5.3. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe

Zgodnie z brzmieniem art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczegól-
nych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Zgodnie z § 23 Statutu Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i in-
ne fundusze. Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystania środków funduszy określa Walne Zgromadzenie. 
W Spółce nie zostały utworzone fundusze celowe. 

6. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 
w okresie ostatnich 3 lat obrotowych

6.1. Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 
trzech lat obrotowych

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń uzyskany w Spółce zysk był 
wyłączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. 

6.2. Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 
trzech lat obrotowych

W okresie najbliższych trzech lat obrotowych Zarząd nie zamierza występować do Walnego Zgromadzenia z wnio-
skiem o przeznaczenie wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy. 
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6.3. Oznaczenie terminu podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upły-
wie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale dzień, według którego ustala 
się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty 
dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

6.4. Określenie sposobu ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy

Informacja o zamiarze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz jej propo-
nowana treść zostanie przekazana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Systemu „Emitent” w ciągu 24 godzin 
od zajścia zdarzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 
Polskiej Agencji Prasowej. W analogicznej formie Spółka przekaże informację o treści podjętej uchwały o wypłacie dywi-
dendy, jak również o warunkach jej odbioru i wypłaty. W tym samym trybie Emitent poda do publicznej wiadomości wszel-
kie decyzje dotyczące deklaracji wypłaty lub wstrzymania wypłaty dywidendy, a także ogłosi o odbiorze dywidendy. 

6.5. Warunki odbioru dywidendy

Warunki odbioru dywidendy ustali Zarząd w porozumieniu z KDPW. Zgodnie z §91 Szczegółowych Zasad KDPW 
(załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku ze zm.) Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy oraz dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, przesyłając 
niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę Walnego Zgromadzenia. Między dniem 
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. 

Emitent jest ponadto zobowiązany, zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu GPW, niezwłocznie poinformować GPW o za-
miarze wykonywania praw z papierów już notowanych, w tym prawa do dywidendy i uzgadniać z GPW te decyzje 
w zakresie, w którym mogą one mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. 

6.6. Wskazanie istniejących uprzywilejowań co do dywidendy

W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy. 

7. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000 zł i dzieli się na 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, obejmo-
wanych po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (odpowiadającej 50,00 zł sprzed podziału akcji) w tym: 

Lp. Liczba* Seria Rodzaj
Cena emisyjna*

 (zł) 

1. 170.790 A na okaziciela 5,00*

2. 668.000 B imienne uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że 
1 Akcja Serii B daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,00*

3. 1.210 C na okaziciela 5,00*

* Dane w tabeli uwzględniają podział wartości nominalnej akcji Emitenta dokonany w stosunku 1:10 na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku. Zmiany te zostały zarejestrowane przez właściwy 
sąd rejestrowy w dniu 13 listopada 2003 r. 

8. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości, co zostało stwierdzone postanowieniami: 

1. Sądu Rejonowego w Słupsku VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 22 czerwca 1999 r. 

2. Sądu Rejonowego w Słupsku VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 6 października 2000 r. 

3. Sądu Rejonowego w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy z dnia 13 maja 2003 roku. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału 
zakładowego Emitenta i jego poprzednika prawnego w okresie 
co najmniej 5 ostatnich lat

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. powstało na mocy uchwały wspólników z 7 grudnia 1998 
roku o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny sporządzony przez Notariusza 
Radosława Rynkiewicz prowadzącego Kancelarię Notarialną w Słupsku – rep. A nr 7904/1998). 
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Poprzednikiem prawnym Emitenta była spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Sp. z o.o. zarejestro-
wana 21 lutego 1994 r. z kapitałem zakładowym 5.000 zł. Kapitał zakładowy dzielił się na 100 udziałów po 50 zł 
każdy, który objęli następujący wspólnicy: 

– Waldemar Pawlak – 20 udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 20 udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 20 udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym), 

– Paweł Zdżarski – 20 udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym), 

– Ralf Baier – 20 udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym). 

Kapitał pokryty został wkładami pieniężnymi. 

28 kwietnia 1994 r. podjęta została uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 848.950,- zł 
do kwoty 853.950,- zł. Składające się na podwyższenie kapitału 16.979 udziałów po 50 zł każdy wspólnicy objęli 
w następujący sposób: Waldemar Pawlak – 5.582 udziały (pokryte wkładem niepieniężnym), Grzegorz Pawlak 
– 5.582 udziały (pokryte wkładem niepieniężnym), Franciszek Preis – 5.582 udziały (pokryte wkładem niepienięż-
nym), Paweł Zdżarski – 233 udziały (pokryte wkładem pieniężnym). 

Podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało 16 czerwca 1994 r. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego stan posiadania poszczególnych wspólników wynosił 
odpowiednio: 

– Waldemar Pawlak – 5.602 udziały (32,80% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 5.602 udziały (32,80% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 5.602 udziały (32,80% udziału w kapitale zakładowym), 

– Paweł Zdżarski – 253 udziały (1,48% udziału w kapitale zakładowym), 

– Ralf Baier – 20 udziałów (0,12% udziału w kapitale zakładowym). 

W wyniku odkupienia wszystkich udziałów od Pawła Zdżarskiego i Ralfa Baiera przez pozostałych akcjonariuszy 
stan posiadania udziałów przez poszczególnych wspólników zmienił się w sposób następujący: 

– Waldemar Pawlak – 5.693 udziały (33,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 5.693 udziały (33,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 5.693 udziały (33,33% udziału w kapitale zakładowym). 

W 1995 roku dokonana została transakcja zbycia przez każdego z udziałowców odpowiednio po 342 udziały na 
rzecz Johann Heinrich Ensink oraz po 1708 udziałów na rzecz Bekuplast GmbH. Po tych transakcjach stan posia-
dania wspólników przedstawiał się następująco: 

– Waldemar Pawlak – 3.643 udziały (21,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 3.643 udziały (21,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 3.643 udziały (21,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Bekuplast GmbH – 5.124 udziały (30,00% udziału w kapitale zakładowym), 

– Johann Heinrich Ensink – 1.026 udziałów (6,01% udziału w kapitale zakładowym). 

7 grudnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PTS „Plast-Box” Sp. z o.o. podjęło uchwałę 
o przekształceniu w spółkę akcyjną. 

Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 853.950 zł i dzielił się na 17.079 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 
o wartości nominalnej 50 zł każda. Został pokryty aportem w postaci 100% udziałów w PTS „Plast-Box” Sp. z o.o., 
co było zgodne z ówczesnymi regulacjami KH. Cena nabycia 1 akcji wynosiła 50 zł. 

Osobami, które objęły co najmniej 5% akcji w kapitale Emitenta byli: Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak, Franciszek 
Preis, Bekuplast GmbH, Johann Heinrich Ensink. Poszczególni akcjonariusze objęli odpowiednio: 

– Waldemar Pawlak – 3.643 akcje (21,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 3.643 akcje (21,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 3.643 akcje (21,33% udziału w kapitale zakładowym), 

– Bekuplast GmbH – 5.124 akcje (30,00% udziału w kapitale zakładowym), 

– Johann Heinrich Ensink – 1.026 akcji (6,01% udziału w kapitale zakładowym). 

Spółka została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 22 czerwca 1999 roku. 
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Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2000 roku (akt notarialny sporządzony 
przez Notariusza Radosława Rynkiewicza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 
3, rep. A nr 2744/2000) podwyższono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 3.340.000 złotych, do kwoty 4.193.950 
złotych, poprzez emisję 66.800 Akcji serii B. Podwyższenie kapitału pokryte zostało gotówką w kwocie 1.000.000 zł 
i aportem w kwocie 2.340.000 zł. Cena nabycia 1 akcji wynosiła 50 zł. 

Osobami, które w wyniku emisji akcji serii B objęły co najmniej 5% akcji w kapitale Emitenta byli: Waldemar Pawlak, 
Grzegorz Pawlak, Franciszek Preis. Poszczególni akcjonariusze objęli odpowiednio: 

– Waldemar Pawlak – 22.268 akcji (26,55% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 22.266 akcji (26,55% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 22.266 akcji (26,55% udziału w kapitale zakładowym). 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki składał się z 83.879 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości 
nominalnej 50 zł każda, w tym: 

1) 17.079 Akcji serii A, 

2) 66.800 Akcji serii B. 

Akcje serii A i B były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysługiwało 5 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 6 październi-
ka 2000 roku. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału stan posiadania poszczególnych akcjonariuszy wynosił 
odpowiednio: 

– Waldemar Pawlak – 3.643 akcje serii A i 22.268 akcji serii B
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 3.643 akcje serii A i 22.266 akcji serii B 
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 3.643 akcje serii A i 22.266 akcji serii B
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Bekuplast GmbH – 5.124 akcje serii A (6,11% udziału w kapitale zakładowym), 

– Johann Heinrich Ensink – 1.026 akcji serii A (1,22% udziału w kapitale zakładowym). 

Uchwałą z dnia 28 czerwca 2001 akcjonariusze Spółki wyrazili zgodę na sprzedaż akcji przez Johann Heinrich Ensink 
na rzecz Bekuplast GmbH. Po tej transakcji stan posiadania poszczególnych akcjonariuszy wynosił odpowiednio: 

– Waldemar Pawlak – 3.643 akcje serii A i 22.268 akcji serii B
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 3.643 akcje serii A i 22.266 akcji serii B
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 3.643 akcje serii A i 22.266 akcji serii B
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Bekuplast GmbH – 6.150 akcji serii A (7,33% udziału w kapitale zakładowym). 

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku (akt notarialny sporządzony przez 
Notariusza Piotra Grzeszaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 5a/5a, rep. A 
nr 5301/2002), dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 4.193.950 zł do kwoty 4.200.000 zł poprzez 
emisję 121 Akcji serii C. Akcje serii C zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w następujących 
liczbach: Waldemar Pawlak – 38 akcji, Grzegorz Pawlak – 37 akcji, Franciszek Preis – 37 akcji, Bekuplast GmbH 
– 9 akcji. Podwyższenie kapitału pokryte zostało gotówką w kwocie 6.050 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy 
Spółki składał się z 84.000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 50 zł każda, w tym: 

1) 17.079 Akcji serii A, 

2) 66.800 Akcji serii B, 

3) 121 Akcji serii C. 

Akcje serii A, B były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysługiwało 5 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, zaś Akcje serii C były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysłu-
giwały 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 maja 2003 roku. 
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału stan posiadania poszczególnych akcjonariuszy wynosił odpowiednio: 

– Waldemar Pawlak – 3.643 akcje serii A, 22.268 akcji serii B i 38 akcji serii C
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Grzegorz Pawlak – 3.643 akcje serii A, 22.266 akcji serii B i 37 akcji serii C
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Franciszek Preis – 3.643 akcje serii A, 22.266 akcji serii B i 37 akcji serii C
  (łącznie 30,89% udziału w kapitale zakładowym), 

– Bekuplast GmbH – 6.150 akcji serii A i 9 akcji serii C
  (łącznie 7,33% udziału w kapitale zakładowym). ”

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku (akt notarialny sporządzony 
przez Notariusza Alicję Żmudzką-Mielnik prowadzącą Kancelarię Notarialną w Słupsku przy ul. Krasińskiego 1, rep. 
A nr 1812/2003), dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nomi-
nalnej jednej akcji Emitenta z kwoty 50 zł do 5 zł (split) oraz zniesienia uprzywilejowania Akcji serii A i C, a także 
zmniejszenia stopnia uprzywilejowania Akcji serii B z 1: 5 na 1: 2. Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami 
kapitał zakładowy Emitenta składa się z 840.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym: 

1) 170.790 Akcji serii A, 

2) 668.000 Akcji serii B, 

3) 1.210 Akcji serii C. 

Akcje serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysługują 2 głosy na Walnym 
Zgromadzeniu. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane 
przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 i 14 listopada 2003 roku. 

Po rejestracji aktualny stan posiadania poszczególnych akcjonariuszy jest następujący: 

– Waldemar Pawlak – 36.430 akcji serii A, 222.680 akcji serii B, 380 akcji serii C,

– Grzegorz Pawlak – 36.430 akcji serii A, 222.660 akcji serii B, 370 akcji serii C,

– Franciszek Preis – 36.430 akcji serii A, 222.660 akcji serii B, 370 akcji serii C,

– Bekuplast GmbH – 61.500 akcji serii A, 90 akcji serii C. 

10. Opis wszelkich wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki 
w okresie 5 ostatnich lat

„1. Aport o wartości 853.950 zł w postaci wartości netto przedsiębiorstwa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
Sp. z o.o. ustalonej na podstawie bilansu oraz rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 30.11.1998 r. jako 
pokrycie kapitału założycielskiego spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością w wyniku podjęcia uchwały wspólników z 7 grudnia 1998 r. Aport wniesiony został przez dotychczasowych 
udziałowców sp. z o.o., tj. Bekuplast GmbH – w wysokości 256.200 zł, Johann Heinrich Ensink – w wysokości 
51.300 zł, Waldemar Pawlak – w wysokości 182.150 zł, Grzegorz Pawlak – w wysokości 182.150 zł, Franciszek 
Preis – w wysokości 182.150 zł i tyle wyniosła wartość objętych przez nich akcji założycielskich w spółce akcyj-
nej. Sprawozdanie założycieli Spółki Akcyjnej w zakresie wyceny wnoszonego kapitału zbadane zostało przez 
biegłego rewidenta – firmę audytorską „Dor-bil” sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kowalska 1 A. Z ustaleń 
zawartych w wystawionej opinii wynika, iż sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, a wartość 
wnoszonego aportu nie została zawyżona. 

2. Aport o wartości 2.340.000 zł w postaci maszyn (wtryskarki) w liczbie 10 sztuk, których współwłaścicielami w czę-
ściach ułamkowych po 1/3 każdy byli Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak, Franciszek Preis wniesiony jako pokry-
cie części podwyższenia kapitału PTS „Plast-Box” S.A. uchwalonego uchwałą WZA z 19 kwietnia 2000 r. (emisja 
akcji serii B). Wartość aportu przypadającego na każdego z akcjonariuszy i objętych przez każdego z nich akcji 
serii B pokrytych aportem wyniosła 780.000 zł (pozostałą część podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji 
serii B akcjonariusze opłacili gotówką w wysokości odpowiednio: Waldemar Pawlak – 333.400 zł, Grzegorz 
Pawlak – 333.300 zł, Franciszek Preis – 333.300 zł). Sprawozdanie zbadane zostało przez biegłego rewidenta 
– firmę audytorską „Dor-bil” sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kowalska 1A. Z ustaleń zawartych w wystawionej 
opinii wynika, iż sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, a wartość wnoszonego aportu nie 
została zawyżona.”
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11. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach 
kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających 
z różnych rodzajów akcji

Statut nie określa żadnych dodatkowych warunków, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowe-
go oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji. 

12. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
uprawnień przez obligatariuszy

Nie istnieją okoliczności, które powodowałyby zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień przez 
obligatariuszy, gdyż Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do 
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

13. Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być 
podwyższony kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego

Statut Spółki nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego. 

14. Akcje lub świadectwa użytkowe

Spółka nie wydawała ani akcji użytkowych, ani świadectw użytkowych. 

15. Świadectwa założycielskie

Spółka nie wydawała świadectw założycielskich. 

16. Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością innych 
jednostek należących do Grupy Kapitałowej

Spółka nie posiada własnych akcji. 

17. Nabycie akcji własnych w okresie ostatnich trzech lat obrotowych

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Spółka nie nabyła własnych akcji celem umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH). 
We wskazanym okresie Spółka nie nabyła własnych akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce 
poważnej szkodzie. 

18. Rynki papierów wartościowych, na których są notowane papiery 
wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 
depozytowe

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitent nie 
wystawiał dotychczas kwitów depozytowych. 

19. Notowania papierów wartościowych Emitenta za 3 ostatnie lata

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. 
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20. Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy o dokonanie 
badania, przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań 
finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie wypowiedziała umowy o dokonanie badania prawnego, dotyczącej sprawozdania finansowego i skon-
solidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania, w okresie 
objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi 
porównywalnymi zamieszczonymi w Prospekcie. 

21. Informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania 
układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu 
postępowania układowego lub jego umorzeniu w odniesieniu do 
Emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie 5 ostatnich lat

W okresie 5 lat w odniesieniu do Emitenta nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie została ogłoszona 
upadłość, nie zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układowego, nie zostało otwarte postępowanie 
likwidacyjne, nie zostało zawieszone ani umorzone postępowanie układowe.

22. Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa 
Emitenta do działu IV rejestru przedsiębiorców, zgodnie 
z ustawą o KRS

Do działu IV rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały wpisane żadne dane dotyczące 
przedsiębiorstwa Emitenta. 

23. Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta 
z innymi podmiotami

Nie występują powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami, mające istotny wpływ na 
jego działalność. 


