
 

 

 

Raport bie��cy nr 21/2010 

 

Data: 2010-03-09 

 

Wniosek o uzupełnienie porz�dku obrad NWZ zwołanego na dzie� 29 marca 2010 r. 

 

Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, i� w dniu 8 

marca 2010 r. otrzymał od znacz�cego akcjonariusza pana Grzegorza Pawlaka spełniaj�cego kryteria 

okre�lone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotycz�cy umieszczenia w porz�dku obrad najbli�szego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzie� 29 marca 2010 

r., nast�puj�cego punktu: podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na nabycie nieruchomo�ci 

poło�onej w Słupsku. Do wniosku doł�czony został projekt stosownej uchwały stanowi�cy zał�cznik 

do niniejszego raportu. Wobec powy�szych okoliczno�ci Zarz�d Spółki poni�ej przedstawia aktualny 

porz�dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzie� 29 marca 2010 r.  

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji skrutacyjnej 

5. Przyj�cie porz�dku posiedzenia. 

6. Wyst�pienie Zarz�du obejmuj�ce: 

a. omówienie kwestii zwi�zanych z przyznan� dotacj� pomocow�, 

b. omówienie kosztów ogólnego zarz�du, 

c. przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych �wiadcz�cych dla Spółki 

prac� lub usługi, wraz z wysoko�ci� wynagrodzenia, 

d. omówienie inwestycji Spółki w zakresie form wtryskowych wraz z przedstawieniem dostawców, 

e. omówienie polityki magazynowej Spółki, 

f. omówienie polityki transportowej Spółki, 

g. przedstawienie sytuacji spółki zale�nej „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o., 

h. przedstawienie kosztów funkcjonowania spółek zale�nych „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. 

z o.o. oraz „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o., 

i. przedstawienie umów przedstawicielskich.  



 

 

7. Przedstawienie firmy europejskiej oraz propozycji inwestycyjnych tej firmy dotycz�ce PTS 

„PLAST-BOX” SA 

8. Podj�cie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

9. Podj�cie uchwały w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki 

10. Podj�cie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA 

11. Podj�cie uchwał w sprawie odwołania członków Zarz�du. 

12. Podj�cie uchwał w sprawie powołania członków Zarz�du 

13. Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarz�du 

14. Podj�cie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

15. Podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na sprzeda� nieruchomo�ci poło�onej w SSSE w 

Redzikowie 

16. Podj�cie uchwały w sprawie sprzeda�y przez Spółk� posiadanych udziałów w spółce „PLAST-

BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 

17. Podj�cie uchwały w sprawie w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki 

18. Podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na nabycie nieruchomo�ci poło�onej w Słupsku 

19. Zamkni�cie obrad  

 

Pozostałe informacje dotycz�ce zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzie� 29 

marca 2010 r. opublikowane w raportach bie��cych nr 19/2010 i 20/2010 z dnia 2 marca 2010 r. 

pozostaj� bez zmian.  

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okresowe 

 

ZA ZARZ�D: 

Dariusz Wilczy�ski 

Członek Zarz�du 

 

 


