
 
 

Raport bie��cy nr 34/2009 

 

Data: 2009-06-29 

 

Uchwały podj�te na ZWZA 

 

Zarz�d Spółki PTS „PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre��  uchwał, które zostały podj�te na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło si� w dniu 29 czerwca 2009 roku w siedzibie Spółki 

w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A 

 

Uchwała nr 1/2009 

w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia 

 

Na Przewodnicz�cego Zgromadzenia odbywaj�cego si� w dniu 29 czerwca 2009 r. wybiera si� Pana 

Antoniego Taraszkiewicza. 

 

Uchwała nr 2/2009 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTS "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w 

składzie: 

1. Dariusz Str�czy�ski 

2. Sławomir Kami�ski 

3. Anna Pawlak 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 3/2009 

w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad 

 

Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porz�dek obrad 

w brzmieniu: 



 
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 obrad. 

6. Rozpatrzenie sprawozda�: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.za rok 2008, Zarz�du z działalno�ci Spółki 

oraz Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok 2008, 

7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. 

- zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w 2008r. 

- zatwierdzenia sprawozda� Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalno�ci Rady i 

oceny sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w 

2008r. i wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok 2008, 

- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008r. 

- zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej w 2008r. 

- podziału zysku 

- udzielenia członkom Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zków w 2008r. 

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008 

- wyboru członków Zarz�du  

- wyboru Prezesa Zarz�du 

- wyboru członków Rady Nadzorczej. 

8. Zamkni�cie obrad  

 

Uchwała nr 4/2009 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. w tym: 

- bilans, 

- rachunek zysków i strat, 



 
- sprawozdanie z przepływu �rodków pieni��nych, 

- zestawienie zmian w kapitale własnym, 

- informacj� dodatkow�. 

§ 2 

Zatwierdza si� sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. w tym, bilans, 

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 92.173.088,22 zł (słownie: dziewi�� dziesi�t dwa 

miliony sto siedemdziesi�t trzy tysi�ce osiemdziesi�t osiem złotych dwadzie�cia dwa grosze), rachunek 

wyników wykazuj�cy zysk netto w kwocie 654.472,51 zł (słownie: sze�� set pi�� dziesi�t cztery tysi�ce 

czterysta siedemdziesi�t dwa złote pi�� dziesi�t jeden groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, 

wykazuj�ce wzrost kapitału w 2008 r. o kwot� 22.896.628,03 zł (słownie: dwadzie�cia dwa miliony 

osiemset dziewi�� dziesi�t sze��  tysi�cy sze�� set dwadzie�cia osiem złotych trzy grosze), rachunek 

przepływów pieni��nych, wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych netto za rok obrotowy 

2008 o kwot�  632.456,33 zł (słownie: sze�� set trzydzie�ci dwa tysi�ce czterysta pi�� dziesi�t sze��  

złotych trzydzie�ci trzy grosze) oraz informacj� dodatkow�. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 5/2009 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za 2008 r. 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du Spółki z działalno�ci Spółki w okresie od 01.01.2008 r. do 

31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 6/2009 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozda� Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalno�ci 

Rady Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w 2008 r., 

sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok 2008 

 



 
Działaj�c na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala si� 

co nast�puje: 

§ 1 

Zatwierdza si� sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008 r., z działalno�ci Rady 

Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w 2008 r., sprawozdania 

finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok 2008. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 7/2009 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2008 r. 

 

Działaj�c na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. w tym: 

- skonsolidowany bilans, 

- skonsolidowany rachunek zysków i strat, 

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu �rodków pieni��nych. 

- informacj� dodatkow� i obja�nienia. 

§ 2 

Zatwierdza si� skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. w tym skonsolidowany bilans, 

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 87.720.502,49 zł (słownie: osiemdziesi�t siedem 

milionów siedemset dwadzie�cia tysi�cy pi�� set dwa złote czterdzie�ci dziewi��  groszy) – w 

zaokr�gleniu 87.721 tys. zł (słownie: osiemdziesi�t siedem milionów siedemset dwadzie�cia jeden 

tysi�cy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazuj�cy zysk netto w kwocie 739.270,20 zł 

(słownie: siedemset trzydzie�ci dziewi��  tysi�cy dwie�cie siedemdziesi�t złotych dwadzie�cia groszy) – 

w zaokr�gleniu 739 tys. zł (słownie: siedemset trzydzie�ci dziewi��  tysi�cy), zestawienie zmian w 

skonsolidowanym kapitale własnym, wykazuj�cy zmniejszenie kapitału o kwot� 21.851.428,04 zł 

(słownie: dwadzie�cia jeden milionów osiemset pi�� dziesi�t jeden tysi�cy czterysta dwadzie�cia osiem 



 
złotych cztery grosze) – po zaokr�gleniu 21.851 tys. zł (słownie: dwadzie�cia jeden milionów osiemset 

pi�� dziesi�t jeden tysi�cy), skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych, wykazuj�cy 

zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych netto o kwot� 148.416,62 zł (słownie: sto czterdzie�ci osiem 

tysi�cy czterysta szesna�cie złotych sze�� dziesi�t dwa grosze)– w zaokr�gleniu 148 tys. zł (słownie: sto 

czterdzie�ci osiem tysi�cy) oraz informacj� dodatkow�.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 

 

Uchwała nr 8/2009 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2008 r. 

 

Działaj�c na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 9/2009 

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2008r. 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Uzyskany w Spółce za rok 2008 zysk netto w kwocie 654.472,51 zł (słownie: sze�� set pi�� dziesi�t 

cztery tysi�ce czterysta siedemdziesi�t dwa złote pi�� dziesi�t jeden groszy) przeznacza si� na pokrycie 

straty z lat ubiegłych w kwocie 501.356,09 zł (słownie: pi�� set jeden tysi�cy trzysta pi�� dziesi�t sze��  

złotych dziewi��  groszy) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 153.116,42 zł (słownie: sto 

pi�� dziesi�t trzy tysi�ce sto szesna�cie złotych czterdzie�ci dwa grosze). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 



 
Uchwała nr 10/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarz�du działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� absolutorium Prezesowi Zarz�du Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego 

obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 11/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarz�du działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� absolutorium członkowi Zarz�du Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego 

obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 12/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarz�du działaj�cemu w 2008 r. absolutorium  

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� absolutorium członkowi Zarz�du Spółki Dariuszowi Wilczy�skiemu z wykonania przez niego 

obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 



 
Uchwała nr 13/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z 

wykonywania przez niego obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 14/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z 

wykonywania przez niego obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 15/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Str�czy�skiemu absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



 
Uchwała nr 16/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 17/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Krajewskiemu absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi�zków w okresie od 01.01.2008 r. do 21.05.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 18/2009 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działaj�cemu w 2008 r. absolutorium 

 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Udziela si� członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kosi�skiemu absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi�zków w okresie od 21.05.2008 r. do 31.12.2008 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 



 
Uchwała nr 19/2009 

w sprawie: wyboru członka Zarz�du  

 

Działaj�c na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si� 

co nast�puje: 

§ 1 

Wybiera si� Pana Grzegorza Pawlaka do pełnienia funkcji członka Zarz�du Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 20/2009 

w sprawie: wyboru członka Zarz�du  

 

Działaj�c na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si� 

co nast�puje: 

§ 1 

Wybiera si� Pana Waldemara Pawlaka do pełnienia funkcji członka Zarz�du Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 21/2009 

w sprawie: wyboru członka Zarz�du  

 

Działaj�c na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si� 

co nast�puje: 

§ 1 

Wybiera si� Pana Dariusza Wilczy�skiego do pełnienia funkcji członka Zarz�du Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 22/2009 

W sprawie: wyboru Prezesa Zarz�du 

Działaj�c na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si� co nast�puje: 



 
§ 1 

Na Prezesa Zarz�du Spółki wybiera si� Pana Grzegorza Pawlaka. 

§ 2 

Uchwał wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Uchwała nr 23/2009 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej: 

Działaj�c na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pani� Mirosław� 

Michalsk�. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 
 

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

 
ZA ZARZ�D: 

Grzegorz Pawlak 

Prezes Zarz�du 


