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PISMO PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY  

 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
Rok 2015 pozostanie w pamięci naszej firmy jako okres wielu istotnych zmian i wydarzeń. 
Najważniejsze jest jednak to, że zakończyliśmy go z dobrymi wynikami i z perspektywą na 
wieloletni systematyczny rozwój. 
 
Grupa kapitałowa Plast-Box osiągnęła 140,2 mln zł sprzedaży, 20 mln zł EBITDA i 9,15 mln 
zł zysku netto. To dobry początek dla realizacji naszych długookresowych zamierzeń. 
 
W roku 2015 opracowaliśmy strategiczny plan rozwoju na lata 2016-2021. Jest to 
profesjonalny konkretny program. Koncentrujemy swoją aktywność wokół tego dokumentu, 
który został stworzony z udziałem wielu osób w naszej organizacji, aby mogły one uznawać 
go za swój i utożsamić się z jego celami.  
 
W minionym roku zmieniał się skład zarządu i rady nadzorczej, nastąpiły przetasowania w 
strukturze akcjonariatu. Zmiany, które nastąpiły w akcjonariacie i radzie nadzorczej tworzą 
stabilne oparcie dla powiększania, rok za rokiem, przychodów i zysków, co musi 
doprowadzić do systematycznego wzrostu wyceny akcji Plast-Box S.A. na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Zarząd zamierza realizować strategię rozwoju z pasją i oddaniem, łącząc 
doświadczenie współtwórcy spółki Plast-Box, będącego jej znaczącym akcjonariuszem, z 
wieloletnią praktyką zawodowego managera, posiadającego umiejętności zdobyte w różnych 
renomowanych organizacjach, w tym od 2012 roku również w naszej grupie kapitałowej.  
 
Rok 2015 pokazał rynkowi, że Plast-Box potrafi radzić sobie z rekordowo drogim surowcem 
oraz z ryzykiem gospodarczym ponoszonym na Ukrainie, gdzie realizujemy 20 % 
przychodów grupy kapitałowej. Był to dla nas sprawdzian, weryfikacja naszej elastyczności i 
skuteczności. Jeżeli sprawdziliśmy się w tak trudnym czasie to z pewnością poradzimy sobie 
z realizacją obietnicy systematycznego budowania wartości akcji. 
 
Bardzo dziękuję akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w nasze możliwości, proszę abyśmy byli 
razem przez wszystkie kolejne lata materializowania ambitnych planów spółki akcyjnej Plast-
Box.  
 

Z poważaniem, 

 

Grzegorz Pawlak 

Prezes Zarządu PTS Plast-Box S.A.                                                                     21.03.2016r. 

 


