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PISMO  PREZESA  ZARZ�DU 
 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
 
Po raz kolejny przedstawiam Pa�stwu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci 
Spółki Akcyjnej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box”  z siedzib� w Słupsku, za rok 2008, który 
jest pi�tym rokiem notowania spółki na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie. 
 
Zdaniem Zarz�du przyj�te na rok 2008r. zało�enia dalszego rozwoju Spółki zostały wykonane, mimo �e 
trzeba si� było boryka� z bie��cymi niezale�nymi od Spółki kłopotami. O wszystkich wa�nych 
działaniach byli Pa�stwo na bie��co informowani w formie komunikatów. 
 
W ocenie Zarz�du, spółka dzielnie broni si� przed niekorzystnymi krajowymi i �wiatowymi warunkami 
ekonomicznymi. Stale wzrastaj�cy w 2008 roku kurs EUR  nie powodował wzrostu  kosztu  tworzywa 
dzi�ki spadkom cen surowca i jednoczesnym zmniejszeniu  udziału  surowca  w  wyrobach gotowych. 
Rezultat ten został osi�gni�ty mi�dzy innymi dzi�ki wdro�eniu nowych narz�dzi produkcyjnych 
sfinansowanych z ostatniej emisji. Jednocze�nie w takiej sytuacji wysoki kurs walut poprawia 
rentowno�� sprzeda�y eksportowej. 
 
Zako�czony proces modernizacji parku maszynowego zaczyna dawa� wymierne efekty w zakresie 
pomniejszania kosztów produkcji. Stopniowe wprowadzanie   innowacyjnych rozwi�za� organizacyjnych 
i technologicznych pozwala na du�e oszcz�dno�ci  w kosztach zatrudnienia i zu�ycia  energii.  
Ma to olbrzymie znaczenie w obliczu ostatnich wzrostów kosztów energii elektrycznej i w poprawieniu 
konkurencyjno�ci spółki. 
Działania Zarz�du redukuj� uci��liwo�� zakładów dla �rodowiska. 
W zwi�zku z wy�ej wymienionymi działaniami Zarz�d oczekuje potwierdzenia przyznania znacznej  
pomocy  ze  �rodków  unijnych. 
 
Spółka po raz kolejny w 2008 roku zwi�kszyła swój udział kapitałowy w Spółce zale�nej „Plast-Box 
Ukraina” Sp. z o.o., co znacznie przyczyniło si� do wzrostu produkcji ukrai�skiej Spółki. Przede 
wszystkim poło�ony został nacisk na unowocze�nienie i automatyzacj� parku maszynowego. Udało nam 
si� równie� wspomóc Spółk� na Ukrainie w nawi�zaniu współpracy z innymi podmiotami z terenu Polski 
i Europy zachodniej  z bran�y produkcji z tworzyw sztucznych. Wiemy, �e na Ukrainie podj�to wszystkie 
działania, aby tego typu współprac� rozszerza�, co zaowocowało  podpisaniem  korzystnych  
kontraktów. 
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Z uwagi na sytuacj� ekonomiczn� w �wiecie Zarz�d uznał  za zasadne zawieszenie  działa� zwi�zanych 
zarówno z budow� nowego zakładu w strefie ekonomicznej, jak równie� działa� zwi�zanych z obrotem 
nieruchomo�ciami w spółce zale�nej  „Plast-Box Development” Sp. z o.o.  
 
Plany na rok 2009 maj� przede wszystkim na celu dalszy rozwój Spółki, poprzez realizacj� przyj�tych 
przez Zarz�d zało�e� dotycz�cych znacznego  poprawienia  rentowno�ci produkcji  i  konkurencyjno�ci 
wykonywanych  wyrobów  z  tworzyw sztucznych. 
 
Pragniemy podkre�li�, �e Zarz�d Spółki zawsze działa maj�c �wiadomo�� ci���cej na nim 
odpowiedzialno�ci za te podmioty, które zainwestowały w Spółk� „Plast-Box” S.A. Dlatego te� w imieniu 
całego Zarz�du pragn� zapewni�, �e Spółka Akcyjna Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” 
rozwija si� nadal i realizuje przyj�te zało�enia. Długoletni� strategi� rozwoju jest utrzymanie pozycji 
spółki w czołówce producentów opakowa� z tworzyw sztucznych w  Europie i lidera  na  rynku  
ukrai�skim. 
Mog�  wi�c Pa�stwa zapewni�, �e wykorzystane zostan� wszystkie przesłanki do dalszego 
satysfakcjonuj�cego Pa�stwa rozwoju Spółki. 
 
Z powa�aniem 
 
 
Grzegorz Pawlak 
 
Prezes Zarz�du 
 
Słupsk, 2009-04-17 

 


