
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 

 

Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia 

zakresu i struktury raportu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe Zarząd 

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A przedstawia raport o stosowaniu przez Spółkę 

zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku. 

Emitent podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW stanowiących załącznik do uchwały 

nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 

nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 

2010 r., uchwałą nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku – tekst zbioru zasad jest publicznie 

dostępny pod adresem: 

http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf 

A) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze 

wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki 

sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie 

kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości. 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

Zasada nr 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. 

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: prowadzić swoją 

stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji 

inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; zapewnić odpowiednią komunikację 

z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 



Spółka nie dysponowała odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości, transmisję 

obrad oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. Transmisje obrad Walnego 

Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja przebiegu obrad i jego 

upublicznienie będą realizowane w miarę posiadanych możliwości technicznych oraz braku zastrzeżeń 

osób zainteresowanych. 

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 

Zasada nr 1 pkt 7) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz 

informacji wymaganych przez przepisy prawa pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania: Zasada nie została zastosowana przez Spółkę bowiem podczas obrad Walnych 

Zgromadzeń nie był prowadzony zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub 

wideo. 

Zasada nr 1 pkt 9a) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz 

informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie 

audio lub wideo Spółka nie zastosowała tej zasady bowiem w ocenie Spółki dotychczasowe formy 

dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa 

wszystkich akcjonariuszy. Przebieg walnego zgromadzenia Spółki jest dokumentowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa a treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu jest niezwłocznie 

przekazana przez spółkę w formie raportu bieżącego i następnie udostępniana na stronie internetowej 

Spółki. 

Zasada nr 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, 

przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. 

Strona internetowa Spółki prowadzona jest również w języku angielskim, jednak w niepełnym zakresie 

wskazanym w zasadzie nr 1. 

III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” 

Zasada nr 6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od 

spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółka. W zakresie kryteriów niezależności 

członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 

15 lutego 2005 r. Dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 

nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej 



wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 

stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym 

Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady 

nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z 

akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu.” 

Wybór rady nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy spółki i zdaniem Spółki nie ma uzasadnienia dla 

wprowadzania ograniczenia w swobodzie wyboru osób do tego organu. Członkowie rady nadzorczej z 

istoty pełnionej funkcji są niezależni w swych opiniach i decyzjach. 

Zasada nr 8: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien 

być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 

dyrektorów nie wykonawczych (…).” 

Spółka nie stosowała tej zasady, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety. 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

Zasada nr 10: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym  

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.” 

Z uwagi na zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego 

przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od zapewnienia 

akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

B) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 

„Plast-Box” S.A., jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich 

wykonywania 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy również 



akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. 

Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Prawo 

żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami 

Spółki. 

Uchwały można podejmować i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, 

a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do umieszczenia 

poszczególnych spraw w porządku dziennym Zgromadzenia. 

W sprawach nie objętych porządkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem, 

że cały kapitał akcyjny reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł 

sprzeciwu co do powzięcia uchwał. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. 

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 

ubiegły, 

• decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat, 

• udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu pokwitowania z wykonania przez nich 

obowiązków, 

• tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i celowych, 

• wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu, 

• zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

• podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

• zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

• zmiana Statutu Spółki, 

• rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór i odwołanie likwidatorów, 

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

• zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki, 

• emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 

• ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

• inne sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych, 

• podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia własności lub zastawienia akcji imiennych, 



• udzielanie zezwolenia członkom Rady Nadzorczej do zajmowania się działalnością konkurencyjną lub 

mającą znamiona działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. 

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy 

1. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są: 

a) akcjonariusze, będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, 

b) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 

c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia. 

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Zgromadzeniu bez konieczności 

otrzymania zaproszeń. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu 

powinna być uzasadniona. 

3. Zarząd zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zwołaniu Zgromadzenia. 

4. Na zaproszenie Zarządu w obradach Zgromadzenia lub stosownej ich części mogą brać udział inne 

osoby, w szczególności biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na 

potrzebę przedstawienia Uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach, zapewnienia 

pomocy prawnej lub sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia. 

5. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident. 

6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierająca nazwiska i imiona albo firmy 

(nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę 

przysługujących im głosów zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Księgi akcyjnej. Podpisana przez Zarząd lista 

uprawnionych wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przypadające bezpośrednio 

przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8.00-16.00. 

7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Forma uczestnictwa 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. 

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga 

udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 

nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć 

Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości 



uprawnień zawiadamiającego (mocodawcy) oraz pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej powinno ono zostać złożone w Spółce w 

oryginale. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty (lub ich odpisy) i informacje, o których 

mowa w § 1 ust. 4 a) i ust. 5 Regulaminu. 

5. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej do zawiadomienia o udzieleniu 

pełnomocnictwa w formie elektronicznej – poza dokumentami i informacjami dotyczącymi mocodawcy, o 

których mowa w § 1 ust. 4 b) i ust. 5 Regulaminu, powinien zostać załączony skan pełnomocnictwa. 

6. Pełnomocnictwo powinno określać: 

a) tożsamość pełnomocnika ( imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości i 

jego numeru); 

b) datę udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy; 

c) wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone; 

d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszystkie jego ograniczenia i instrukcje (jeżeli 

zostały udzielone). 

7. Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załączone do niego dokumenty lub 

pełnomocnictwo zawierają braki, Zarząd zawiadamia o tym zgłaszającego w trybie określonym w § 1 

ust. 4 c) Regulaminu. 

8. Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginały udzielonego pełnomocnictwa 

oraz okazać dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. Jeżeli wcześniej nie zostały złożone 

dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt b) Regulaminu, pełnomocnik powinien złożyć te dokumenty 

razem z pełnomocnictwem. 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego albo któryś z Członków 

Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do 

rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Powinien także doprowadzić do niezwłocznego wyboru 

Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub 

formalnych. 

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 

spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko 

Przewodniczącego. 

5. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego 



przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. 

6. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego 

kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. 

7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który jako pierwszy uzyska 

bezwzględną większość głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez danego 

kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nie przeprowadza się głosowań nad 

kolejnymi kandydaturami. 

8. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów 

Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów „za”. 

9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza 

jego wyniki. 

10. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 

przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. 

11. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia szybki i sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i 

interesów wszystkich akcjonariuszy. 

12. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; 

b) udzielanie głosu; 

c) wydawanie zarządzeń porządkowych; 

d) zarządzanie głosowań; 

e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych. 

13. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż 

przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych 

przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich 

rozpoczęcia. 

14. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, 

przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak 

również zapewnienia krótkiego odpoczynku Uczestnikom Zgromadzenia. 

15. Przewodniczący może umieszczać w porządku obrad sprawy porządkowe, do których należą 

zwłaszcza: 

a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 5 

Regulaminu; 

b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad; 



c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; 

d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad. 

16. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu 

zgłoszonego wniosku bez biegu. 

17. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać 

się do Zgromadzenia. 

18. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji. 

19. Przewodniczący może być odwołany jedynie w przypadku, gdy uchwała o jego odwołaniu stanowi 

równocześnie o powołaniu nowego Przewodniczącego. 

20. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, 

która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. 

Przebieg Walnego Zgromadzenia 

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek 

obrad. 

2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw 

objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o usunięciu z porządku obrad poszczególnych spraw. 

3. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad sprawy w nim umieszczonej może zapaść jedynie w 

przypadku, gdy przemawiają za nią ważna powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać 

szczegółowo uzasadniony. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o usunięciu z porządku obrad, bądź 

o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, chyba 

że Akcjonariusze, którzy wnioski zgłosili wyraża zgodę na usunięcie sprawy z porządku obrad. Jeżeli 

Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w 

tej sprawie wnioski pozostają bez biegu. 

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać 

lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku. 

5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera 

dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. 

6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. 

7. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i 

zaproszonym ekspertom. 

8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie 

rozpatrywanego punktu tego porządku. 

9. W przypadku gdy mówca odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania lub wypowiada 



się w sposób niedozwolony Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę. Mówcom nie stosującym się do 

uwag, Przewodniczący może odebrać głos. 

10. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie 

formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza. 

11. Za sprawy formalne uważa się, w szczególności wnioski dotyczące: 

a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 

b) ograniczenia czasu wystąpień, 

c) sposobu prowadzenia obrad, 

d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, 

e) kolejności uchwalania wniosków, 

f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i 

Regulaminu. 

12. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. 

13. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie w tych 

sprawach. 

14. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu 

powinny w granicach swych kompetencji i w niezbędnym zakresie udzielać uczestnikom Zgromadzenia 

wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 

15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. 

Uchwały i głosowanie 

1. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd, do przyjęcia przez Zgromadzenie powinny być 

przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie 

Spółki, nie później, niż w terminie 26 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze 

mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny. 

2. Projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy powinny być niezwłocznie ogłaszane na stronie 

internetowe Spółki z podaniem daty ich otrzymania i danymi Akcjonariusza, który dany projekt uchwały 

przygotował, nie później, niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 

3. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia propozycji zmian i 

uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia oraz prawo do wnoszenia 

własnych projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do 

czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka 

propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno 

dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce 



Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. 

4. Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie 

ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian 

Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej. 

5. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę treści projektu mogą być cofnięte przez osoby, które je 

zgłosiły. 

6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do 

głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność 

głosowania. 

7. Porządek głosowania powinien być następujący: 

a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się 

wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach; 

b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi 

z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały. 

8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub 

osobę przez niego wskazaną, chyba że Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania 

projektów. 

9. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do jego zwięzłego uzasadnienia 

10. Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika lub przedstawiciela głosować 

przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 

udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 

11. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania 

oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w 

poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy 

Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. 

12. Przewodniczący może zarządzić, że Uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego 

ustalonym. 

13. Jeżeli Uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w 

każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji. 

14. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i 

obliczania głosów, Uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad 

Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad 

dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące 

mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali 



obrad odbędzie się głosowanie. 

15. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała 

została podjęta. 

Tryby głosowania 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzględną większości głosów jeżeli Statut lub Kodeks 

spółek handlowych nie stanowi inaczej. 

Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. 

Głosy oddane to glosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. Uchwała o zmianie przedmiotu 

działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy 

przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku 

wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tą zmianę. Uchwały co do emisji akcji, 

emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia 

kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany Statutu i 

rozwiązania Spółki zapadają większości 3/4 głosów oddanych. 

Wybór Członków Rady Nadzorczej 

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się na podstawie postanowień Statutu Spółki lub 

w trybie głosowania oddzielnymi grupami. 

2. Każdy Uczestnik Zgromadzenia posiadający akcje zwykłe na okaziciela ma prawo zgłaszania 

kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kandydatury 

zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem. 

3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia posiadający akcje imienne uprzywilejowane ma prawo zgłaszania 

kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez akcjonariuszy posiadających w Spółce 

akcje imienne. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem. 

4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na 

piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie. 

5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej z podziałem na kandydatów 

zgłoszonych przez Uczestników posiadających akcje zwykłe i Uczestników posiadających akcje imienne 

uprzywilejowane sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z 

chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 

6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z 

osobna, w kolejności ich zgłoszenia. 

7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali 

wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej określonej 



Statutem, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone. 

8. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej 

dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami: 

a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na 

Walnym Zgromadzeniu co najmniej taka część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji 

reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej; 

b) kandydatów zgłaszają odrębnie Akcjonariusze każdej z grup; 

c) Akcjonariusze, którzy utworzą oddzielna grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą 

udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej; 

d) uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego 

Zgromadzenia; 

e) przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do 

której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące 

listy obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu; 

f) obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego grupy. 

C) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki. 

1. Zarząd 

Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Rada Nadzorcza spośród 

członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa. 

Skład Zarządu „Plast-Box” S.A od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku przedstawiał 

się następująco: 

1. Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu 

2. Andrzej Sadowski – Członek Zarządu 

Kompetencje i zasady pracy Zarządu „Plast-Box” S.A. określone zostały w następujących dokumentach: 

– Statut Spółki „Plast-Box” S.A 

– Regulamin Zarządu 

– Kodeks spółek handlowych 

2. Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: 



1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu 

na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i 

odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych. 

2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mogą być 

osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie 

tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej: 

• nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym 

akcjonariusza posiadającego akcje imienne, 

• nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, 

• nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 

• jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje 

imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego 

Rady. Zawiadomienia o terminie zebrania Rady wraz z przewidywanym porządkiem obrad i w miarę 

możliwości materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad, winny być 

dostarczone na 10 dni przed terminem zebrania, listem poleconym lub do rąk własnych Członka Rady 

albo przy wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach 

Przewodniczący Rady może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady o dacie i 

przewidywanym porządku obrad. 

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 13 lutego 2014 roku przedstawiał się 

następująco: 

1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Zbigniew Syzdek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Cezary Gregorczuk – Członek Rady Nadzorczej 

4. Robert Ruwiński – Członek Rady Nadzorczej 

5. Marek Sepioł – Członek Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej od dnia 13 lutego 2014 roku do 24 czerwca 2014 przedstawiał się następująco: 

1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Marian Kwiecień – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Cezary Gregorczuk – Członek Rady Nadzorczej 



4. Andrzej Ciźla –Członek Rady Nadzorczej 

5. Piotr Majkrzak – Członek Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej od dnia 24 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 przedstawiał się następująco: 

1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Dariusz Głażewski 

3. Thomas Hagen 

4. Adrian Moska 

5. Zbigniew Syzdek 

Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej „Plast-Box” S.A. określone zostały w następujących 

dokumentach: 

– Statut Spółki „Plast-Box”S.A 

– Regulamin Rady Nadzorczej 

– Kodeks spółek handlowych. 

D) Stosowany w spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 

procesu sporządzania sprawozdań finansowych 

Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem częściowo 

zautomatyzowanym i opartym na Księdze Głównej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. 

Przygotowanie danych źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i 

akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Wszelkie zapisy 

wprowadzone do Księgi Głównej podlegają kontroli i uzgodnieniu z zapisami w dokumentach. 

Dane finansowe oraz dane opisowe na potrzeby sprawozdań finansowych Spółki przygotowane są 

przez Dział Księgowości i Dział Finansowy Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. Osoby 

przygotowujące sprawozdania finansowe korzystają głównie z zapisów w Księdze Głównej. Dane 

prezentowane w sprawozdaniach finansowych uzgadniane są z zapisami w Księdze Głównej Spółki. 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego 

potwierdzają zgodność danych ze stanem faktycznym, oraz ich ujęcie w księgach. 

Przygotowane Sprawozdanie jest formalnie zatwierdzane przez Głównego Księgowego Spółki. 

Sprawozdanie zatwierdzone przez Głównego Księgowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-

Box” S.A. akceptuje Zarząd Spółki. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, 

podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp. 

E) Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta: 



Statut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. ustanawia następujące ograniczenia 

dotyczące przenoszenia prawa własności akcji imiennych: 

Przeniesienie własności lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba 

że następuje ono na rzecz małżonków lub zstępnych. W przypadku zbywania akcji imiennych na rzecz 

innych osób, niż określone powyżej, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne 

przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie równej ich wartości bilansowej określonej 

według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. 

Prawo to należy wykonać w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia zgłoszenia do spółki zamiaru 

zbycia akcji imiennych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Spółki i zapłatę ceny za akcje za 

pośrednictwem Spółki. 

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji ogłasza fakt zwołania 

Walnego Zgromadzenia wyznaczając jego termin na dzień przypadający w okresie nie dłuższym niż 30 

dni od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia określi nabywcę akcji lub sposób jego ustalenia, sposób ustalenia 

ceny sprzedaży oraz czas przez jaki akcjonariusz jest związany podjętą uchwałą. Zbycie akcji 

imiennych z naruszeniem powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki. 

F) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 

ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, 

ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy 

współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od 

posiadania papierów wartościowych 

Brak ograniczeń. 

G) Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w 

szczególności prawo do pojęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 

Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa. 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, 

które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 



Prokury udziela Zarząd Spółki. 

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani 

pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania. 

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu 

zgody Rady Nadzorczej Spółki. 

Zarządowi w statucie nie zostało przyznane uprawnienie do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

H) Zasady zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta 

a) Uchwała co do zmiany Statutu zapada większością 3/4 głosów oddanych 

b) Procedura i zasady zmiany statutu zgodne są z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 

I) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 

wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w 

kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się 

następująco: 

Posiadacz akcji: Gamrat S.A. 

Liczba akcji uprzywilejowanych: – 

Liczba akcji zwykłych: 7 965 154 

Łączna liczba akcji: 7 965 154 

Udział w kapitale zakładowym (%): 18,99% 

Liczba głosów na WZA: 7 965 154 

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%): 18,99% 

Posiadacz akcji: Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak 

Liczba akcji uprzywilejowanych: 50 

Liczba akcji zwykłych: 5 665 114 

Łączna liczba akcji: 5 665 164 

Udział w kapitale zakładowym (%): 13,51% 

Liczba głosów na WZA: 5 665 214 

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%): 13,51% 



Posiadacz akcji: Krzysztof Moska 

Liczba akcji uprzywilejowanych: – 

Liczba akcji zwykłych: 4 410 007 

Łączna liczba akcji: 4 410 007 

Udział w kapitale zakładowym (%): 10,51% 

Liczba głosów na WZA: 4 410 007 

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%): 10,51% 

Posiadacz akcji: Leszek Sobik 

Liczba akcji uprzywilejowanych: – 

Liczba akcji zwykłych: 4 308 641 

Łączna liczba akcji: 4 308 641 

Udział w kapitale zakładowym (%): 10,27% 

Liczba głosów na WZA: 4 308 641 

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%): 10,27% 

Posiadacz akcji: „LERG” S.A. 

Liczba akcji uprzywilejowanych: – 

Liczba akcji zwykłych: 2 210 000 

Łączna liczba akcji: 2 210 000 

Udział w kapitale zakładowym (%): 5,27% 

Liczba głosów na WZA: 2 210 000 

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%): 5,27% 

J) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnia 

kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

W spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. 

 


