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Zało�enia do strategii Grupy Plast-Box S.A. na lata 2011-2013 

 

 Zarz�d PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje do publicznej wiadomo�ci zało�enia dotycz�ce strategii 

działania na lata 2011-2013. Podstawowym kierunkiem tej strategii jest długofalowe zapewnienie stałego 

rozwoju Grupy Kapitałowej składaj�cej si� z dwóch zasadniczych podmiotów tj. „Plast-Box” S.A. w Słupsku i 

„Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. w Czernihowie oraz stworzenie dalszych mo�liwo�ci realizacji zapotrzebowania 

rynkowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Strategia ta uwzgl�dnia zako�czenie do ko�ca 

2010 roku inwestycji realizowanych w Słupsku (budowa magazynu logistycznego) oraz prowadzonych w 

Czernihowie (budowa obiektu produkcyjno-logistycznego wraz z otoczeniem techniczno-technologicznym). 

Podstawowymi celami strategii na lata 2011-2013 s�: 

− trwałe zwi�kszenie przychodów ze sprzeda�y Grupy Kapitałowej do poziomu 130 mln zł w 2013 roku 

(w latach 2011, 2012 odpowiednio 103 mln zł i 120 mln zł), w tym Plast-Box Polska do poziomu 90 mln 

zł i Plast-Box Ukraina do poziomu 40 mln zł), 

− zysk operacyjny powi�kszony o amortyzacj� (EBITDA) powinien osi�gn�� 22,8 mln zł w 2013 roku (w 

latach 2011, 2012 odpowiednio 12,5 mln zł i 17,7 mln zł), 

− zwi�kszenie rentowno�ci netto do poziomu przekraczaj�cego 9% w 2013 r. (w latach 2011 – około 4%, 

2012 – około 6,5%), 

− dalsze zwi�kszanie udziału sektora spo�ywczego w sprzeda�y produktów Grupy, 

− rozszerzenie asortymentu opakowa� i zwi�kszenie zdolno�ci produkcyjnych, w obydwu fabrykach, 

zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym, 

− utrzymanie proporcji mi�dzy sprzeda�� krajow� a eksportem na poziomie zbli�onym do 50%.  

 

 Zarz�d zakłada, i� w okresie obj�tym niniejsz� strategi� (2011-2013) wydatki inwestycyjne osi�gn� 

poziom bliski 22 mln zł. Do ich sfinansowania przewiduje si� zaci�gni�cie kredytów inwestycyjnych lub 

skorzystanie z leasingów długoterminowych. Zarz�d zamierza rekomendowa� zatrzymanie w spółce zysku 

netto w okresie realizacji strategii. Ponadto zakłada wykorzystanie �rodków finansowych z dotacji z UE w 

kwocie 5,1 mln zł oraz kwoty 4,5 mln zł pochodz�cej ze zrealizowanej emisji akcji na inwestycje poszerzaj�ce 

ofert� produktow�. 
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