
Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.146

Załączniki

Prospekt Emisyjny 147PLAST-BOX S.A.

Załączniki

ROZDZIAŁ IX – Załączniki

Załącznik I – Odpis z Rejestru 



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.146

Załączniki

Prospekt Emisyjny 147PLAST-BOX S.A.

Załączniki



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.148

Załączniki

Prospekt Emisyjny 149PLAST-BOX S.A.

Załączniki



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.148

Załączniki

Prospekt Emisyjny 149PLAST-BOX S.A.

Załączniki



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.150

Załączniki

Prospekt Emisyjny 151PLAST-BOX S.A.

Załączniki



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.150

Załączniki

Prospekt Emisyjny 151PLAST-BOX S.A.

Załączniki



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.152

Załączniki

Prospekt Emisyjny 153PLAST-BOX S.A.

Załączniki



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.152

Załączniki

Prospekt Emisyjny 153PLAST-BOX S.A.

Załączniki

Załącznik II – Uchwała o Emisji

UCHWAŁA NR 4 z dnia 20 października 2003 roku

w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki

Działając na podstawie ar 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Kapitał akcyjny Spółki zostaje podwyższony z kwoty nie mniejszej niż 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście 
tysięcy pięć złotych) i nie większej niż 7.450.000,00 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
to jest o kwotę nie większą niż 3.250.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję nie 
więcej niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 zł 
(pięć złotych) każda akcja.

2. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze publicznej subskrypcji.

§ 2

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki uchwałą nr 3 z dnia 20 października 2003 roku Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy wyłączeni zostali w całości z prawa poboru akcji serii D.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji,

2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,

3. dokonania przydziału akcji,

4. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji do publicznego 
obrotu papierami wartościowymi,

5. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową,

6. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związ-
ku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

§ 4

Akcje pokryte mogą być wyłącznie gotówką.

§ 5

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za 
rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 1 z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 4 z dnia 20 października 2003 roku i uchwalenia jej tekstu jednolitego

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

W pkt 4 § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 października 2003 roku 
dodaje się słowa: „oraz na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 2

W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 października 2003 roku 
dodaje się pkt 7 o brzmieniu:

„7. Określenia w prospekcie emisyjnym zasad dystrybucji akcji”

§ 3

Ustala się tekst jednolity uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 paź-
dziernika 2003 roku:

„§1

1. Kapitał akcyjny Spółki zostaje podwyższony do kwoty nie mniejszej niż 4.200.005,00 zł (cztery miliony dwieście 
tysięcy pięć złotych) i nie większej niż 7.450.000,00 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), to 
jest o kwotę nie większą niż 3.250.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisje nie więcej 
niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć 
złotych) każda akcja.
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2. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze publicznej subskrypcji.

§ 2

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki uchwałą nr 3 z dnia 20 października 2003 roku Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy wyłączeni zostali w całości z prawa poboru akcji serii D.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji,

2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,

3. dokonania przydziału akcji,

4. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji do publicznego 
obrotu papierami wartościowymi oraz na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

5. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową,

6. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związ-
ku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

7. określenia w prospekcie emisyjnym zasad dystrybucji akcji.

§ 4

Akcje pokryte mogą być wyłącznie gotówką.

§ 5

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za 
rok obrotowy 2003, to jest od dnia 01 stycznia 2003 roku.”
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Załącznik III – Statut 

STATUT

PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
„PLAST-BOX” SPÓŁKA AKCYJNA

 (tekst jednolity) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka jest prowadzona pod firmą Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna. Spółka może 
używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk. 

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 5

Spółka może zakładać oddziały, zakłady, filie i inne placówki, być udziałowcem innych spółek oraz może uczestni-
czyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych w kraju i zagranicą. 

§ 6

Założycielami Spółki są: 

1) Bekuplast GmbH Kunststoffverarbeitungs z siedzibą w Ringe w Republice Federalnej Niemiec

2) Johan-Heinrich Ensink

3) Waldemar Pawlak 

4) Grzegorz Pawlak

5) Franciszek Preis

§ 7

1. Przedmiotem działania Spółki jest: 

a) produkcja masy celulozowej, papieru i tektury, 

b) produkcja wyrobów z papieru i tektury, 

c) produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniających, 

d) produkcja włókien sztucznych, 

e) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

f) produkcja artykułów sportowych, 

g) produkcja gier i zabawek, 

h) pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

i) sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, 

j) sprzedaż hurtowa żywności i tytoniu, 

k) sprzedaż hurtowa artykułów gospodarstwa domowego, 

l) sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, 

m) pozostała sprzedaż hurtowa, 

n) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, 

o) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

p) handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową, 

q) rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg, doradztwo podatkowe, badanie rynku i opinii publicznej, 
doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, 



Prospekt Emisyjny PLAST-BOX S.A.156

Załączniki

Prospekt Emisyjny 157PLAST-BOX S.A.

Załączniki

r) badania i analizy techniczne, 

s) reklama, 

t) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

u) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie uprawnia akcjonariuszy do korzystania z prawa złożenia akcji do 
wykupu. 

II. KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.450.000 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości 
nominalnej 5 zł każda akcja. 

2. Akcjami Spółki są: 

a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 
00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079; od 017080 do 
170790, 

b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 
000001 do 022268, od 022269 do 044534, od 044535 do 066800; od 066801 do 668000, 

c) 1210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075, 
od 0076 do 0112, od 0113 do 0121; od 0122 do 1210. 

d) do 650.000 akcji na okaziciela serii D. 

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emi-
sji nowych akcji. 

§ 9

1. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne. Przeniesienie własności lub zastawienie akcji imiennej wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że następuje ono na rzecz małżonków lub zstępnych. W przypadku 
zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób niż określone powyżej, pozostałym akcjonariuszom posiada-
jącym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie równej ich wartości bilansowej 
określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo to należy 
wykonać w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia zgłoszenia do spółki zamiaru zbycia akcji imiennych 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Spółki i zapłatę ceny za akcje za pośrednictwem Spółki. 

2. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomie-
nia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji ogłasza fakt zwołania Walnego Zgromadzenia, 
wyznaczając jego termin na dzień przypadający w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia o zwoła-
niu Walnego Zgromadzenia. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określi nabywcę akcji lub sposób jego ustalenia, sposób ustalenia ceny sprze-
daży oraz czas, przez jaki akcjonariusz jest związany podjętą uchwałą. 

4. Przy podejmowaniu uchwały o przeniesieniu własności akcji akcjonariusz, którego ta uchwała dotyczy winien 
wstrzymać się od głosowania nad jej treścią. 

5. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki. 

§ 10

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela. 

2. Akcje serii B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu oraz co do pierwszeństwa w nabyciu akcji 
nowych emisji. 

3. Szczegółowe zasady wykonywania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2 określa § 12. 

4. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 

5. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu, natomiast zamiana akcji na okaziciela 
na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

§11

Spółka może nabywać własne akcje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Przy nabywaniu 
własnych akcji żadna grupa akcjonariuszy nie może być uprzywilejowana. Postanowień niniejszych nie stosuje się 
do umorzenia akcji. 
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§ 12

1. Prawo pierwszeństwa związane z akcjami imiennymi przysługuje do takiej liczby akcji nowej emisji, która sta-
nowi procentowy odpowiednik liczby głosów, jakie dają akcje imienne w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. Prawo to przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne proporcjonalnie do 
liczby posiadanych akcji imiennych. Wyniki obliczeń zaokrągla się w górę do pełnej akcji. 

2. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego poinformowania akcjonariuszy posiadających akcje imienne o planowa-
nym zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym głosowana będzie uchwała o emisji nowych akcji, co najmniej 
na dwa miesiące przed planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. 

3. Prawo pierwszeństwa wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Spółki w terminie jednego 
miesiąca od pisemnego poinformowania akcjonariuszy posiadających akcje imienne zgodnie z ust. 2. 

4. W stosunku do akcji, co do których nie skorzystano z prawa pierwszeństwa określonego w ust. 1-3 przysługuje 
wszystkim akcjonariuszom prawo pierwszeństwa określone w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 13

1. Po zebraniu całego kapitału akcje mogą być umarzane za zgodą właścicieli akcji z czystego zysku rocznego lub 
poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. 

2. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala Zarząd. Pozostałe kwestie dotyczące umorzenia akcji określa 
uchwała Walnego Zgromadzenia. 

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 14

Władzami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy również akcjonariuszom 
i Radzie Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. 

5. Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Prawo żądania 
zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami Spółki. 

6. Uchwały można podejmować i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt 
z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczegól-
nych spraw w porządku dziennym Zgromadzenia. 

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem, że cały 
kapitał akcyjny reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do 
powzięcia uchwał. 

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły, 

2. decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat, 

3. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków, 

4. tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i celowych, 

5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu, 

6. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

8. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
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9. zmiana Statutu Spółki, 

10. rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór i odwołanie likwidatorów, 

11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

12. zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki, 

13. emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 

14. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

15. inne sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych, 

16. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia własności lub zastawienia akcji imiennych, 

17. udzielanie zezwolenia członkom Rady Nadzorczej do zajmowania się działalnością konkurencyjną lub mającą 
znamiona działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. 

§ 17

1. Akcja na Walnym Zgromadzeniu daje prawo do 1 (jednego) głosu z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych. 

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi 
inaczej. 

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, 
wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji, z tym że kadencja członków Rady powołanych 
w 2003 roku upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: 

1) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bez-
względną większością głosów wynikających z akcji imiennych, 

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

3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mogą być osobami powią-
zanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, 
jeżeli członek Rady Nadzorczej: 

1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjona-
riusza posiadającego akcje imienne, 

2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, 

3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 

4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub 
przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie 
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

6. Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez 
Walne Zgromadzenie. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co naj-
mniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny 
zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, nie będąc obecnymi 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 
spraw nieobjętych porządkiem obrad, który był doręczony danemu członkowi Rady Nadzorczej wraz z zapro-
szeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej. 

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie w trybie korespondencyjnym, jeżeli wszyscy człon-
kowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwały, a co najmniej połowa członków 
Rady Nadzorczej oddała swój głos na piśmie. Przez oddanie głosu rozumie się podpisanie się członka Rady 
Nadzorczej na dokumencie zawierającym treść uchwały. Za dzień podjęcia uchwały uznaje się upływ termi-
nu wyznaczonego na oddanie głosu na piśmie, chyba że wcześniej wpłyną głosy wszystkich członków Rady 
Nadzorczej i wtedy dzień wpływu ostatniego głosu uznaje się za dzień podjęcia uchwały. 
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10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Do odbywania posiedzeń i do podejmowania uchwał w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 6. 

11. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał na piśmie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, przy czym 
w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość nie stosuje się wymogu pisemnego powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dany tryb obradowania. 

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 

1) ocena: 

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności 
tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków 
do Walnego Zgromadzenia. 

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki, 

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu, 

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemo-
gących sprawować swoich czynności, 

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których war-
tość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR), 

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenie inwestycji, jeżeli koszty naby-
cia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR), 

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której człon-
kowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu, 

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powią-
zanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. 

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem gło-
sował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli 
jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu 
lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była 
jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu. 

§ 20

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki 
z wnioskami i inicjatywami. Prawo to przysługuje także poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. 

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawach objętych wystąpieniem 
Rady Nadzorczej. 

3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobo-
wiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien 
wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności 
nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej wybranego 
w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady 
Nadzorczej. 

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja 
Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 

2. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa. 

3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Zarządu, a także członków Rady Nadzorczej, jak również 
powinien wstrzymać się od podejmowania decyzji w sprawie, w której konflikt zaistniał. 
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§ 22

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które nie 
zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jedne-
go członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

3. Prokury udziela Zarząd Spółki. 

4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani pełnomocni-
cy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania. 

5. Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody 
Rady Nadzorczej Spółki. 

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. W Spółce tworzy się: 

– kapitał zapasowy 

– kapitał rezerwowy

2. Walne Zgromadzenie może utworzyć z zysku do podziału inne kapitały celowe i decyduje o ich użyciu. 

§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

§ 25

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem. 

2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni przez Spółkę, chyba że likwidatorów ustanowi Sąd. 

§ 27

Organem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. 

§ 28

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

Słupsk, 10 grudnia 2003 r. 

ZARZĄD

Waldemar Pawlak                    Grzegorz Pawlak                   Franciszek Preis
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Załącznik IV – Lista placówek przyjmujących zapisy na Akcje serii D

Lp. POK ADRES POK KOD MIEJSCOWOŚĆ
1 BDM Bełchatów Wojska Polskiego 65 97-400 Bełchatów
2 BDM Białystok Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok
3 BDM Bielsko-Biała 11 Listopada 15 43-300 Bielsko-Biała
4 BDM Bydgoszcz Gdańska 21 85-005 Bydgoszcz
5 BDM Dębica Piłsudskiego 2 39-200 Dębica
6 BDM Elbląg Wiejska 3a 82-300 Elbląg
7 BDM Gdańsk Okopowa 3 80-958 Gdańsk
8 BDM Gdynia Wólta Radkego 53 81-354 Gdynia
9 BDM Gorzów Wielkopolski Jagiełły 3 66-400 Gorzów Wielkopolski

10 BDM Jelenia Góra Bankowa 19 58-500 Jelenia Góra
11 BDM Katowice Chopina 1 40-093 Katowice
12 BDM Koszalin Jana Pawła II 23/25 75-841 Koszalin
13 BDM Kraków Wielopole 19/21 30-942 Kraków
14 BDM Kraków Lubicz 23 31-503 Kraków
15 BDM Kutno Pl. Wolności 8/9 99-300 Kutno
16 BDM Legnica Pl. Klasztorny 1 59-220 Legnica
17 BDM Lublin Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin
18 BDM Łódź Piotrkowska 173 90-447 Łódź
19 BDM Olsztyn Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn
20 BDM Opole Damrota 2a 45-952 Opole
21 BDM Płock Tumska 20a 09-400 Płock
22 BDM Poznań Stary Rynek 44 61-772 Poznań
23 BDM Puławy Partyzantów 3 24-100 Puławy
24 BDM Racibórz Pracy 21 47-400 Racibórz
25 BDM Rybnik J. F. Białych 3 44-200 Rybnik
26 BDM Rzeszów Krzyżanowskiego 6 35-329 Rzeszów
27 BDM Słupsk 11 Listopada 2 76-200 Słupsk
28 BDM Sosnowiec Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec
29 BDM Suwałki Noniewicza 89 16-400 Suwałki
30 BDM Szczecin Matejki 22 70-530 Szczecin
31 BDM Toruń Szeroka 16 87-100 Toruń
32 BDM Wałbrzych Rynek 23 58-300 Wałbrzych
33 BDM Warszawa Puławska 15 02-515 Warszawa
34 BDM Warszawa Sienkiewicza 12/14 00-010 Warszawa
35 BDM Wrocław Rynek 33 50-102 Wrocław
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Załącznik V 
Deklaracja nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii D

o wartości nominalnej 5,00 zł każda
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

w ramach Publicznej Oferty
„PLAST-BOX” S.A. 

Charakter deklaracji: – Deklaracja składana po raz pierwszy*
– Odwołanie Deklaracji*

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie wielkości popytu na emitowane przez PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku („Emitent”) akcje 
zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5,00 zł (dalej zwane „Akcjami”). 
Niniejsza Deklaracja, w przypadku gdy oferowana w niej cena na Akcje będzie wyższa lub równa ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej 
Akcji serii D, może stanowić podstawę do skierowania przez Oferującego wezwania do opłacenia zapisu na Akcje. 
Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji, a w szczególności adresu do kore-
spondencji i numeru faksu, na które powinno być skierowane wezwanie do opłacenia zapisu na Akcje. 

Dane o inwestorze

Imię nazwisko / Nazwa inwestora
.................................................................................................................................

Adres / Siedziba 
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku) ................................................................................................................................ 
PESEL / REGON lub numer właściwego 
Rejestru zagranicznego ................................................................................................................................ 
Osoby upoważnione 
do składania oświadczeń w imieniu Inwestora 
(dane pełnomocnika) ................................................................................................................................ 
Numer i seria dokumentu tożsamości osoby/
osób składających deklarację ................................................................................................................................ 
Adres do korespondencji

.................................................................................................................................
Telefon

................................................................................................................................ 
Faks

................................................................................................................................ 
Numer rachunku, służący do ewentualnego 
zwrotu wpłaconych środków ................................................................................................................................ 

POPRZEZ WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI INWESTOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ, NA WEZWANIE OFERUJĄ-
CEGO, DO OPŁACENIA AKCJI SERII D: 
– w terminie określonym w Prospekcie, 
– w liczbie nie mniejszej niż określona w Liście Wstępnego Przydziału, z zastrzeżeniem, że liczba ta może być mniejsza niż 

liczba zadeklarowana przez inwestora w Deklaracji, 
– po Cenie Emisyjnej akcji serii D, która będzie niższą lub równą cenie zadeklarowanej w Deklaracji. 

Liczba zamawianych Akcji serii D ....................................... 
słownie: ................................................................................................................. 

Deklarowana cena ....................................... 
słownie: ................................................................................................................

Wartość zamawianych Akcji Oferowanych ....................................... 
słownie: ................................................................................................................

OŚWIADCZENIE INWESTORA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Ja, niżej podpisany (a) / My niżej podpisani * w imieniu........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 

imię i nazwisko / nazwa Inwestora
oświadczam (y), że zapozna (łam, łem, liśmy)* się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu Spółki PLAST-BOX S.A. i akceptuję (my) 
brzmienie Statutu i warunki Publicznej Oferty Akcji określone w Prospekcie, zgadzam (y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji 
serii D, niż objęte Deklaracją lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 

W przypadku przydzielenia mi (nam) Akcji serii D w ramach Wstępnego Przydziału zobowiązu (ję/jemy) się do zapewnienia środków 
pieniężnych do opłacenia zapisu na Akcje złożonego w moim/naszym* imieniu przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA. 

Jednocześnie udzielam (my)* pełnomocnictwa Bankowemu Domowi Maklerskiemu PKO BP SA, u którego złoży (łam, łem, liśmy)* 
Deklarację zainteresowania nabyciem, do złożenia w moim (naszym)* imieniu zapisu na Akcje serii D po Cenie Emisyjnej i liczbie, 
nie większej niż cena i liczba wskazana przez inwestora w Deklaracji zainteresowania nabyciem. 

........................................................................ 
Data, podpis Inwestora składającego deklarację

..................................................................................... 
Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego

oraz podpis i pieczęć przyjmującego zamówinie
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Dyspozycja deponowania 
akcji zwykłych na okaziciela serii D „PLAST-BOX” S.A.

Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr ...................................................................................................... 

prowadzonym przez ................................................................................................................................................................................ 
 (pełna nazwa prowadzącego ww. rachunek) 

wszystkich nabytych przeze mnie Akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

 

........................................................ 
Data i podpis składającego dyspozycję

............................................................. 
Data, pieczęć i podpis przyjmującego 

dyspozycję
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Załącznik VI – Certyfikat ISO 9001:2000
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Załącznik VII – Opinie biegłych rewidentów dotyczące wkładów 
niepieniężnych
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Załącznik VIII – Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Oferowane, 
Akcje

650 000 akcji na okaziciela serii D oferowane na podstawie niniejszego 
Prospektu

Akcje serii D akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki PLAST-BOX S.A. o wartości nominalnej 5 zł

Akcje serii A akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki PLAST-BOX S.A. o wartości nominalnej 5 zł

Akcje serii C akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki PLAST-BOX S.A. o wartości nominalnej 5 zł

Cena Emisyjna 
Cena Emisyjna serii D

Cena emisyjna Akcji serii D, która zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, 
w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy „Księgi Popytu” 
oraz wielkości zgłoszonego popytu na Akcje serii D przez inwestorów

Deklaracje zainteresowania 
nabyciem Akcji serii D, 
Deklaracje zainteresowania 
nabyciem, 
Deklaracje

deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji serii D w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych składane w czasie budowania „Księgi Popytu”; mające cha-
rakter wiążący dla inwestorów instytucjonalnych

Dyspozycja deponowania Akcji 
serii D
Dyspozycja deponowania Akcji

Dyspozycja zaksięgowania papierów wartościowych na rachunku papierów 
wartościowych złożona przez inwestora w momencie dokonywania zapisu 
na akcje serii D

EUR, EURO Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda S.A., Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

IT szeroko rozumiane technologie informatyczne

IML (In-Mould-Labelling) to nowoczesny proces dekoracyjny, w którym etykieta 
wykonana z tego samego materiału co opakowanie łączy się z nim w fazie 
płynnej. Technologia znacznie skraca czas produkcji opakowań z nadrukiem, 
gdyż produkcja opakowania i nanoszenie etykiety odbywają się w jednym cyklu

KDPW, KDPW S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

Kodeks Handlowy, K.h, KH Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 
roku Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, 
KSH, K.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Księga Popytu Lista inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji 
serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zawierającą liczbę Akcji serii D, 
którą zainteresowani chcą nabyć oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego

KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie 
– podmiot wyspecjalizowany w ubezpieczeniach transakcji zagranicznych

Lista Wstępnego Przydziału Lista Inwestorów Instytucjonalnych, sporządzona na podstawie „Księgi Popytu” 
przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z Oferującym, uprawnionych do subskry-
bowania Akcji serii D, zawierającą liczbę Akcji serii D jaką będą oni subskrybować

NWZA, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTS „PLAST-BOX” S.A. 

NBP Narodowy Bank Polski

Oferujący, BDM PKO BP S.A., 
BDM

Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podmiot oferujący w niniejszym Prospekcie

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 
926 ze zmianami) 

PDA, Prawa Do Akcji Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego w rozu-
mieniu art. 3 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 

PKB Produkt Krajowy Brutto

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

POK BDM PKO BP SA Punkty Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA wyzna-
czone do obsługi subskrypcji Akcji serii D
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Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) 

Prawo O Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, 
Prawo O Publicznym Obrocie 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami war-
tościowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 ze zm.) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z Rozpo-
rządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje o Ofercie i Spółce

Przedział Cenowy Przedział, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje zainteresowania 
nabyciem Akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Publiczna Oferta Akcji serii D, 
Publiczna Oferta

Oferta objęcia 650 000 sztuk Akcji serii D

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza PTS PLAST-BOX S.A. 

Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rejestr Sponsora Emisji Rachunek prowadzony przez dom maklerski w KDPW, na którym zapisane są 
Akcje Spółki osób, które nie złożyły Dyspozycji deponowania Akcji na własnym 
rachunku papierów wartościowych

Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 ze zm.) 

Rozporządzenie o raportach 
bieżących i okresowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie infor-
macji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war-
tościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 ze zmianami) 

Spółka, PLAST-BOX S.A., 
PTS PLAST-BOX S.A., Emitent

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Słupsku

Statut, Statut Emitenta Statut PTS PLAST-BOX S.A. 

Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych; 
Transza Instytucjonalna, 
Transza

Transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje serii D dla inwestorów 
będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadający-
mi osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu 
Prawa Dewizowego oraz zarządzającymi cudzym pakietem papierów warto-
ściowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz 
których zamierzają nabyć Akcje serii D – do których zostaną skierowane przez 
Oferującego zaproszenia do złożenia zapisów 

Transza Inwestorów 
Detalicznych; Transza 
Detaliczna, Transza

Transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje serii D dla inwestorów 
będących osobami fizycznymi, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozu-
mieniu Prawa Dewizowego 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 
ze zm.) 

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od Osób 
Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) 

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od Osób 
Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.) 

Ustawa o Przeciwdziałaniu 
Praktykom Monopolistycznym

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług
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Wstępny Przydział Wskazanie inwestorów instytucjonalnych uprawnionych do złożenia zapisu na 
Akcje serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na podstawie złożonych 
Deklaracji

WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne 
Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PTS PLAST-BOX S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd PTS PLAST-BOX S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 




