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PROSPEKT EMISYJNY 

AKCJI ZWYK£YCH NA OKAZICIELA SERII E 

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 

PLAST-BOX S.A. 

Z SIEDZIB¥ W S£UPSKU 

 
 

Niniejszy Prospekt emisyjny zostaù sporz¹dzony w zwi¹zku z publiczn¹ ofert¹ 660 000 (sze�ãset 

sze�ãdziesi¹t tysiêcy) akcji zwykùych na okaziciela serii E o warto�ci nominalnej 5 zù ka¿da Spóùki 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Sùupsku oraz w zwi¹zku z 

zamiarem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym: 
660 000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) praw do akcji serii E oraz 
660 000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) akcji zwykùych na okaziciela serii E o warto�ci nominalnej 5 

zù ka¿da.  
 
 

Oferuj¹cy:  

 

 
 

 

Doradca Spóùki w zakresie Oferty: 

 

Data zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego: 24 listopada 2006 r. 

Termin wa¿no�ci Prospektu wynosi 12 miesiêcy od dnia jego udostêpnienia po raz pierwszy do 

publicznej wiadomo�ci.  
 
OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA 

GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOÝE BYÃ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA 

NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOÚCIOWE NIM OBJÆTE NIE BY£Y PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, 

ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAÑSTWIE POZA RZECZ¥POSPOLIT¥ POLSK¥, W 

SZCZEGÓLNOÚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAÑSKIEJ USTAWY O 

PAPIERACH WARTOÚCIOWYCH. PAPIERY WARTOÚCIOWE OBJÆTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOG¥ BYÃ 

OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH 

PAÑSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓ£NOCNEJ), CHYBA ÝE W DANYM 

PAÑSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAÝ MOG£ABY ZOSTAÃ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ 

KONIECZNOÚCI SPE£NIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAÝDY INWESTOR 

ZAMIESZKA£Y B¥D� MAJ¥CY SIEDZIBÆ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAÃ SIÆ 

Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAÑSTW, KTÓRE MOG¥ SIÆ DO NIEGO 

STOSOWAÃ. 

 
Inwestowanie w papiery warto�ciowe objête niniejszym Prospektem, ù¹czy siê z wysokim ryzykiem wùa�ciwym dla 

instrumentów rynku kapitaùowego o charakterze udziaùowym oraz ryzykiem zwi¹zanym z dziaùalno�ci¹ Emitenta 

oraz z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi dziaùalno�ã. Szczegóùowy opis czynników ryzyka znajdujê siê w 

rozdziale �Czynniki ryzyka�. 
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Niniejszy Prospekt zostaù sporz¹dzony zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i przy doùo¿eniu nale¿ytej staranno�ci, a 

zawarte w nim informacje s¹ zgodne ze stanem na dzieñ jego zatwierdzenia. Mo¿liwe jest, ¿e od chwili 

udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomo�ci zajd¹ zmiany dotycz¹ce sytuacji Emitenta, dlatego te¿ 

informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny byã traktowane jako aktualne na dzieñ zatwierdzenia 

Prospektu, chyba ¿e w tre�ci Prospektu wskazano inaczej. 
 
Oferta jest przeprowadzana wyù¹cznie na podstawie niniejszego Prospektu, który jest jedynym prawnie wi¹¿¹cym 

dokumentem zawieraj¹cym informacje na jej temat. 
 
Zarówno Emitent jak i Oferuj¹cy o�wiadczaj¹, ¿e nie zamierzaj¹ podejmowaã ¿adnych dziaùañ dotycz¹cych 

stabilizacji kursu papierów warto�ciowych objêtych niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po 

przeprowadzeniu Oferty. 
 
Osoby, które uzyskaùy dostêp do niniejszego Prospektu emisyjnego b¹dê jego tre�ci s¹ zobowi¹zane do 

przestrzegania wszelkich ograniczeñ prawnych dotycz¹cych rozpowszechniania dokumentów poza terytorium 

Polski oraz udziaùu w Ofercie publicznej Akcji Emitenta. 
 
 
Niniejszy Prospekt wraz z zaù¹cznikami i ewentualnymi danymi aktualizuj¹cymi jego tre�ã zostanie udostêpniony 

do publicznej wiadomo�ci w postaci elektronicznej na stronach internetowych: 
- Emitenta pod adresem www.plast-box.com  
- Oferuj¹cego � Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.bdm.com.pl 
 

http://www.plast-box.com
http://www.bdm.com.pl
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 CZÆÚÃ I -  PODSUMOWANIE 
 
OSTRZEÝENIE 

 
a) Podsumowanie powinno byã traktowane przez inwestorów jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego; 
b) Ka¿da decyzja o inwestycji w akcje powinna byã oparta na rozwa¿eniu przez inwestora caùo�ci tre�ci 

Prospektu Emisyjnego; 
c) W przypadku wyst¹pienia do s¹du z roszczeniem odnosz¹cym siê do tre�ci Prospektu Emisyjnego, skar¿¹cy 

inwestor mo¿e na mocy ustawodawstwa pañstwa czùonkowskiego Unii Europejskiej mieã obowi¹zek 

poniesienia kosztów przetùumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczêciem postêpowania s¹dowego; 
d) Osoby, które sporz¹dziùy niniejsze Podsumowanie bêd¹ce czê�ci¹ Prospektu Emisyjnego, ù¹cznie z ka¿dym 

jego tùumaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialno�ã jedynie za szkody wyrz¹dzone w przypadku, gdy 

Podsumowanie wprowadza w bù¹d, jest niedokùadne lub sprzeczne z pozostaùymi czê�ciami Prospektu 

Emisyjnego. 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓ£CE 

Nazwa (firma): Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna 
Siedziba: Sùupsk 
Adres: 76-200 Sùupsk, ul. Lutosùawskiego 17A 
Telefon: +48 59 8400880 
Fax: +48 59 8420528 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@plast-box.com 
Adres strony internetowej: www.plast-box.com 

 

1.1. OGÓLNY ZARYS DZIA£ALNOÚCI 

Podstawowym przedmiotem dziaùalno�ci PTS PLAST-BOX S.A. jest produkcja opakowañ z tworzyw 

sztucznych - wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna skierowana jest do odbiorców z 

bran¿y handlowej, chemicznej (farb i lakierów, gùadzi, tynków, zapraw) oraz spo¿ywczej.  

Wiadra 

Oferta Spóùki w tym asortymencie obejmuje opakowania w formie �wiadra� o trzech podstawowych 

ksztaùtach: tradycyjnego okr¹gùego, owalnego (produkcja na Ukrainie) i prostok¹tnego. Wiadra 

produkowane s¹ w wielu kolorach, mog¹ byã dostarczane  z nadrukiem wykonywanym w Spóùce lub 

jako gùadkie (bez nadruku). W sprzeda¿y dominuj¹ wiadra z nadrukiem.  
 
Kolejnym wyró¿nikiem asortymentowym jest pojemno�ã jednostkowa wiader, zawieraj¹ca siê w 

szerokim przedziale od 0,55 do 33 litrów, przy wysoko�ci od 80,5 mm do 404 mm i ciê¿arze od 29,2 g 

do 1300 g. Wiadra w zale¿no�ci od oczekiwañ klienta mog¹ byã wyposa¿one w uchwyty (r¹czki) 

metalowe lub plastikowe. Dodatkowo, wiadra ró¿ni¹ siê faktem posiadania plomby lub jej brakiem. 
Plomby gwarantuj¹ nienaruszalno�ã wsadu wiadra po napeùnieniu go u producenta przed 

wykorzystaniem przez nabywcê ostatecznego. 
  
Oferowana jest peùna gama kolorystyczna wiader, pokrywek i r¹czek plastikowych, równie¿ o ró¿nych 

kolorach w jednym zestawie. Spóùka na zlecenie zamawiaj¹cego mo¿e na wyrobach biaùych, jak i 

kolorowych wykonaã nadruk wg zleconego wzoru. Spóùka dysponuje nowoczesnymi maszynami do 

nadruku metod¹ suchego offsetu, a nadruk mo¿e byã wykonany maksymalnie do 10 kolorów. Przy 

zdobieniu wiader wykorzystywana jest tak¿e technologia IML, polegaj¹ca na wtapianiu gotowej 

etykiety z nadrukiem w wiadro ju¿ w procesie wtrysku. 
 
Wyroby speùniaj¹ wszystkie normy wytrzymaùo�ci, szczelno�ci, odporno�ci na wysokie temperatury, 

obowi¹zuj¹ce w Polsce i w krajach zachodnich. Spóùka posiada certyfikat ISO 9001: 2000, a tak¿e 

certyfikat HACCP, gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo higieniczne opakowañ dla bran¿y spo¿ywczej. 

Spóùka na bie¿¹co bada jako�ã swoich produktów we wùasnym laboratorium.  
 
Wiadra plastikowe to podstawowy rodzaj opakowania dla farb i lakierów wodorozcieñczalnych, zapraw 

murarskich, tynków, gùadzi, klejów itp. produktów. Odchodzenie przemysùu farb i lakierów od wyrobów 

mailto:sekretariat@plast-box.com
http://www.plast-box.com
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opartych na rozpuszczalnikach w kierunku wyrobów wodorozcieñczalnych ze wzglêdu na 

bezpieczeñstwo ekologiczne, poszerza rynek dla opakowañ Spóùki, eliminuj¹c wiadra metalowe. 

Równie¿ w przemy�le spo¿ywczym wiadra o ró¿nej pojemno�ci i ksztaùcie coraz czê�ciej wypieraj¹ 

inne rodzaje opakowañ.  

Skrzynie 

Oferta Spóùki w zakresie produkcji skrzynek jest zró¿nicowana co do wzornictwa i pojemno�ci (od 10 

do 46 litrów) - st¹d waga skrzynki mo¿e siê wahaã od 540 do 2000 g. Równie¿ pod wzglêdem 

kolorystycznym Spóùka jest w stanie speùniã oczekiwania klienta, produkuj¹c wyroby w bogatej 

kolorystyce. Wzornictwo skrzynek jest pochodn¹ ich przeznaczenia. Pod tym wzglêdem Spóùka 

produkuje skrzynki zwykùe i ma mo¿liwo�ci produkcji skrzynek skùadanych, o ksztaùtach uzale¿nionych 

od oczekiwañ odbiorców. W wielu bran¿ach przemysùu spo¿ywczego przyjêùy siê ró¿ne wzory 

skrzynek, ró¿ni¹cych siê ksztaùtem i pojemno�ci¹. Wiêkszo�ã wzorów skrzynek obecnych na rynku 

jest zastrze¿one i ich produkcja wymaga posiadania licencji. Gùówni odbiorcy skrzynek w przemy�le 

spo¿ywczym, to producenci pieczywa, miêsa, nabiaùu. Skrzynki to tradycyjny rodzaj opakowania 

stosowany przez producentów warzyw i owoców.  
 
Na ¿yczenie klienta, na skrzynce umieszcza siê nadruk pùaski, dwukolorowy, metod¹ sitodruku. Przy 

du¿ych partiach i obiecuj¹cej, dùugofalowej wspóùpracy, klient mo¿e zamówiã skrzynkê z 

�wyciskanym�� lub wygrawerowanym napisem zawieraj¹cym odpowiednie informacje.  

Struktura przychodów ze sprzeda¿y osi¹ganych przez Grupê Kapitaùow¹ Emitenta 

Ilo�ciowa sprzeda¿  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w  latach 2003-2005 
oraz w pierwszym póùroczu roku 2005 i 2006 
 

 I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

1.Wiadra 13 156,4 97,1% 11 469,3 97,1% 23 423,8 96,9% 21 910,4 95,8% 18 417,3 95,5% 

2.Skrzynki 389,6 2,9% 338,0 2,9% 757,3 3,1% 969,2 4,2% 860,7 4,5% 

RAZEM 13 546,0 100,0% 11 807,3 100,0% 24 181,1 100,0% 22 879,6 100,0% 19 278,0 100,0% 

�ródùo: Emitent 
 
Warto�ã sprzeda¿y  podstawowych grup asortymentowych: wiader  i skrzynek oraz przychodów ze 

sprzeda¿y usùug, towarów i materiaùów w latach 2003-2005 oraz w pierwszym póùroczu roku 2005 i 

2006 
 I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

1.Wiadra 21 857 83,2% 16 816 79,56% 35 699 80,1% 35 281 73,7% 31 937 75,7% 

2.Skrzynki 3 051 11,6% 2 686 12,71% 5 891 13,2% 8 372 17,5% 7 380 17,5% 

Przychody ze sprzeda¿y 

usùug 
366 1,4% 1 476 6,98% 2 633 5,9% 2 491 5,2% 1 915 4,5% 

Przychody ze sprzeda¿y 

produktów i usùug 
25 274 96,2% 20 978 99,25% 44 223 99,2% 46 144 96,4% 41 232 97,7% 

Przychody ze sprzeda¿y 

towarów i materiaùów 
1 000 3,8% 158 0,75% 345 0,8% 1 735 3,6% 984 2,3% 

RAZEM 26 274 100,0% 21 136 100,00% 44 568 100,0% 47 879 100,0% 42 216 100,0% 

�ródùo: Emitent 
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Podstawowym rynkiem, na którym dziaùa Plast-Box jest rynek polski, gdzie Emitent systematycznie 
wzmacnia swoj¹ pozycjê oraz potencjaù dystrybucyjny. Ostatnie lata i pierwsze póùrocze 2006 

przyniosùy jednak wzrost znaczenia eksportu w sprzeda¿y Grupy Kapitaùowej, co jest efektem 

realizacji d¹¿enia Emitenta do uzyskania udziaùu eksportu w przychodach ogóùem na poziomie 

zbli¿onym do udziaùu kosztów surowców (zakupy dokonywane s¹ w euro) w kosztach ogóùem (okoùo 

50-55%).  
 
 
Struktura przychodów ze sprzeda¿y wg bran¿ odbiorców Grupy Kapitaùowej Emitenta  

  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Bran¿a handlowa  39,3% 42,6% 43,2% 37,5% 23,0% 

Bran¿a chemiczna 32,6% 37,3% 33,5% 37,6% 47,9% 

Bran¿a spo¿ywcza 27,6% 19,6% 22,9% 21,2% 27,0% 

Inne 0,5% 0,5% 0,4% 3,7% 2,1% 

Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

�ródùo: Emitent 

Udziaùy poszczególnych bran¿ w prezentowanych okresach ulegaj¹ znacznym wahaniom i trudno 
wyodrêbniã jednoznaczne trendy. Ogólnie mo¿na stwierdziã, ¿e na znaczeniu zyskuj¹ odbiorcy z 

bran¿y handlowej kosztem bran¿y chemicznej, a pierwsze póùrocze 2006 wskazuje na o¿ywienie 

popytu w bran¿y spo¿ywczej.  

1.2. KAPITA£ ZAK£ADOWY 

Kapitaù zakùadowy Emitenta wynosi 7.450.000 zù i dzieli siê na 668.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych oraz 822.000 akcji zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da, w 

tym: 
- 170 790 akcji zwykùych na okaziciela serii A, 
- 668 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 
- 1 210 akcji zwykùych na okaziciela serii C, 
- 650 000 akcji zwykùych na okaziciela serii D. 

 
W skùad kapitaùu zakùadowego Emitenta wchodzi 668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o 

numerach od 000001 do 022268,  od 022269 do 044534,  od 044535 do 066800, od 066801 do 
668000. Akcje Serii B s¹ uprzywilejowane co do gùosu, w ten sposób, ¿e daj¹ na Walnym 

Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) gùosów. 
W okresie objêtym historycznymi informacjami finansowymi (za lata 2003 � 2005 oraz I póùrocze 2006) 

nie miaùo miejsca opùacenie ponad 10% kapitaùu zakùadowego w postaci aktywów innych ni¿ gotówka. 
Wszystkie akcje zostaùy w peùni opùacone. Emitent nie emitowaù akcji w ramach kapitaùu docelowego.  
W obrocie na rynku regulowanym znajduj¹ siê 822 000 akcji zwykùych na okaziciela.   

1.3. HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIÆBIORSTWA 

Spóùka powstaùa w wyniku przeksztaùcenia spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych  �Plast-Box� 
Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Sùupsku, wpisanej do Rejestru Handlowego Dziaù B Nr 

1036, prowadzonej przez S¹d rejonowy w Sùupsku VIII Wydziaù Gospodarczo-Rejestrowy, na 
podstawie uchwaùy podjêtej w formie aktu notarialnego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

w dniu 7 grudnia 1998 roku przed Notariuszem Radosùawem Rynkiewiczem, prowadz¹cym Kancelariê 

Notarialn¹ w Sùupsku, przy ul. Jana Kiliñskiego 3 (Repertorium A numer 7904/1998). Rejestracja 

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. nast¹piùa  22 czerwca 1999 roku. 
Postanowieniem S¹du Rejonowego w Gdañsku, XVI Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S¹dowego, Emitent zostaù wpisany do rejestru przedsiêbiorców prowadzonego przez ten S¹d dnia 14 

listopada 2002 r. pod numerem KRS 0000139210. Wcze�niej Spóùka byùa zarejestrowana w rejestrze 

handlowym pod numerem RHB 1643. 
Czas trwania dziaùalno�ci Spóùki jest nieograniczony. 
 
Pocz¹tkiem historii Emitenta byù prywatny zakùad rzemie�lniczy, który w 1983 roku zaùo¿yli bracia 

Waldemar i Grzegorz Pawlak. Zakùad zajmowaù siê produkcj¹ artykuùów gospodarstwa domowego z 

tworzyw sztucznych. We  wrze�niu 1991 r. Waldemar Pawlak utworzyù z Franciszkiem Preis - 
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konstruktorem form wtryskowych z dùugoletnim do�wiadczeniem � spóùkê cywiln¹ pod nazw¹ Zakùad 

Wytwarzania Artykuùów z Tworzyw Sztucznych ,, Plast-Box� s.c. Siedziba firmy mie�ciùa siê w 

Gaùêzinowie.  
W styczniu 1993 roku do spóùki doù¹czyù jako trzeci wspólnik Grzegorz Pawlak. 
21 lutego 1994 roku zarejestrowana zostaùa w rejestrze handlowym spóùka z ograniczon¹ 

odpowiedzialno�ci¹ - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ,,Plast-Box�� z siedzib¹ w Kar¿cinie. 

Udziaùowcami spóùki stali siê trzej wspólnicy dotychczasowej spóùki cywilnej. 22 czerwca 1998 r. 

podjêta zostaùa uchwaùa o zmianie siedziby spóùki z Kar¿cina na Sùupsk. 
W grudniu 1998 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PTS �Plast-Box� sp. z o. o. 

podjêùo uchwaùê przeksztaùceniu w spóùkê akcyjn¹. Rejestracja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

�Plast-Box� S.A. nast¹piùa  22 czerwca 1999 roku. 
Od roku 27 lutego 2004 Spóùka jest notowana na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie. 
31 marca 2004 r. zawi¹zano spóùkê zale¿n¹ Plast-Box Ukraina Spóùka z ograniczon¹ 

odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Czernichowie na Ukrainie, w której Emitent obj¹ù 80% udziaùów.  
W maju 2005 roku nast¹piùa zmiana struktury udziaùowców dziaùaj¹cej na Ukrainie spóùki zale¿nej  

Plast-Box Ukraina. Spóùka weszùa w posiadanie 100% udziaùów w spóùce-córce, zwiêkszaj¹c swój 

udziaù z dotychczasowych 80%. Wystêpuj¹cy od pocz¹tku utworzenia nowej spóùki udziaùowiec 

ukraiñski: Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ �Softswit�, wyst¹più  ze spóùki z powodu 

niemo¿no�ci partycypacji w jej dalszym dynamicznym rozwoju. 

1.4. ÚRODKI TRWA£E 

Na ù¹czn¹ warto�ã rzeczowych aktywów trwaùych Grupy Kapitaùowej na dzieñ 30 wrze�nia 2006 roku 

skùadaùy siê : 
�rodki trwaùe o warto�ci 27.280tys. zù 
w tym: 
- grunty o warto�ci 559 tys. zù 
- budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej o warto�ci 5.683 tys. zù 
- urz¹dzenia techniczne i maszyny o warto�ci 20.576 tys. zù 
- �rodki transportu o warto�ci 374 tys. zù 
- inne �rodki trwaùe o warto�ci 88 tys. zù 
�rodki trwaùe w budowie o warto�ci 205 tys. zù. 
 
Na ù¹czn¹ warto�ã rzeczowych aktywów trwaùych Emitenta na dzieñ 30 wrze�nia 2006 roku skùadaùy 

siê : 
�rodki trwaùe o warto�ci 24.985 tys. zù 
w tym: 
- grunty o warto�ci 559 tys. zù 
- budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej o warto�ci 4.777 tys. zù 
- urz¹dzenia techniczne i maszyny o warto�ci 19.329 tys. zù 
- �rodki transportu o warto�ci 291 tys. zù 
- inne �rodki trwaùe o warto�ci 29 tys. zù 
�rodki trwaùe w budowie o warto�ci 193 tys. zù. 

1.4.1. NIERUCHOMOÚCI 

Emitent jest w posiadaniu nieruchomo�ci o ù¹cznej powierzchni 294.384,45 m2. Opis posiadanych 

przez Emitenta nieruchomo�ci istotnych z punktu widzenia prowadzenia dziaùalno�ci zawiera poni¿sza 

tabela. Opisane ni¿ej nieruchomo�ci maj¹ istotne znaczenie dla dziaùalno�ci Emitenta ze wzglêdu na 

fakt, ¿e zlokalizowany jest na nich zakùad Emitenta, miejsce poùo¿enia oraz ze wzglêdu na to, i¿ daj¹ 

mo¿liwo�ã dalszego rozwoju. 
 
TABELA: Wykaz nieruchomo�ci Emitenta istotnych dla prowadzonej dziaùalno�ci 

Nr ksiêgi 

wieczystej 

Poùo¿enie Powierzchnia 

w m/kw Tytuù prawny Przeznaczenie Zabudowana 

16913 
60337 
46535 

 

Sùupsk, 

Lutosùawskiego 
27686,45 m2 Prawo 

u¿ytkowania 

wieczystego 

Nieruchomo�ci 

fabryczne 
Budynkami 

produkcyjno-  
biurowo- 

socjalnymi o pow. 
13837 m2 

60141 Machowinko 98001 m2 wùasno�ã do sprzeda¿y niezabudowana 
60417 Wytowno 161600 m2 wùasno�ã do sprzeda¿y niezabudowana 
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�ródùo: Emitent 
 
Na nieruchomo�ciach Emitenta ustanowiono nastêpuj¹ce obci¹¿enia: 
 
Na nieruchomo�ci  w Sùupsku przy ul. Lutosùawskiego 17A  kw.16913 : 
1/ hipoteka kaucyjna  do kwoty 6.000  tys. PLN na rzecz BRE Banku S.A. Oddziaù Korporacyjny 

Szczecin  
Hipotekê  ustanowiono jako zabezpieczenie kredytu obrotowego w kwocie 7.500 tys. PLN  na okres 

od 09-04-2004 do 31-03-2008. 
 
2/ hipoteka kaucyjna  do kwoty 2.000 tys. PLN na rzecz BRE Banku S.A. Oddziaù Korporacyjny 

Szczecin  
Hipotekê  ustanowiono jako zabezpieczenie  kredytu w rachunku bie¿¹cym  w kwocie 1.500 tys. PLN  

na okres od 09-04-200 do 31-03-2007. 
 
Nie nieruchomo�ci w Wytownie, - kw. nr 60417: 
hipoteka kaucyjna  do kwoty 646,4 tys. PLN  na rzecz BZ WBK Finanse &Leasing  S.A. w Poznaniu, 
jako zabezpieczenie umowy leasingu finansowego w kwocie 1.125 tys. PLN na okres od 2003-02-20 
do 2008-02-15. 
 
W dniu  17 grudnia 2005 r. Spóùka zawarùa przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y gruntów stanowi¹cych 

nieruchomo�ã inwestycyjn¹ zlokalizowan¹ w pasie nadmorskim w miejscowo�ciach Wytowno i  

Machowinko niedaleko Ustki, za cenê 7.960 tys. PLN. Strony ustaliùy, i¿ w wypadku zawarcia umowy 
przenosz¹cej wùasno�ã cena wynikaj¹ca z ww. umowy winna byã zapùacona do dnia 31 stycznia 2009 

roku. 
 
�Plast-Box Ukraina� Sp. z o.o. nie jest wùa�cicielem ani u¿ytkownikiem wieczystym ¿adnych 

nieruchomo�ci. Dziaùalno�ã gospodarcza prowadzona jest w budynkach dzier¿awionych (umowa 

zawarta w 2004 r na 15 lat) od podmiotu ukraiñskiego. 

1.4.2. INNE ZNACZ¥CE AKTYWA RZECZOWE 

Istotn¹ pozycjê rzeczowych aktywów trwaùych Emitenta oprócz nieruchomo�ci stanowi¹ maszyny i 

urz¹dzenia produkcyjne. Trzon produkcyjny stanowi¹ nastêpuj¹ce aktywa trwaùe: 
 roboty przemysùowe o warto�ci 558 tys. zù 
 formy wtryskowe o warto�ci 3.678 tys. zù  
 wtryskarki o warto�ci 8.688 tys. zù 
 agregaty chùodnicze o warto�ci 508 tys. zù 
 maszyny do nadruków o warto�ci 3.849 tys. zù. 
 
Na rzeczowych aktywach trwaùych Emitenta ustanowiono nastêpuj¹ce obci¹¿enia: 
 
- przewùaszczenie na zabezpieczenie wierzytelno�ci BRE Banku S.A. z siedzib¹ w Warszawie z tytuùu 

udzielonego kredytu w kwocie 7.500 tys. zù na nastêpuj¹cych aktywach trwaùych: 
 wtryskarki     

 formy wtryskowe   

 agregat chùodniczy   
 maszyna do nadruku  
 maszyna offsetowa   

 pozostaùe �rodki trwaùe           
o ù¹cznej warto�ci 2.256 tys. PLN 

 
- zastaw rejestrowy na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzib¹ we Wrocùawiu, wierzytelno�ã w 

kwocie 7.250 tys. z tytuùu kredytu obrotowego  na nastêpuj¹cych aktywach trwaùych: 
 wtryskarki  STORK     
 maszyny do nadruku MOSS    

 maszyny do nadruku KASE    

 wtryskarki KRUSS-MAFFEI   

na ù¹czn¹ warto�ã 8.757 tys. PLN.       
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- przewùaszczenie na rzecz Powiatowego Urzêdu Pracy w Sùupsku z tytuùu  po¿yczki w kwocie 821 tys. 

PLN na wtryskarki KRAUS-MAFFEI  na warto�ã 1.386 tys. PLN. 
 
 
Istotn¹ pozycjê rzeczowych aktywów trwaùych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. stanowi¹: 
- formy wtryskowe o warto�ci 126 tys. PLN  
- wtryskarki o warto�ci 866  tys. PLN 
- agregaty chùodnicze o warto�ci  53 tys. PLN.  
 
Na rzeczowych aktywach trwaùych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. ustanowiono nastêpuj¹ce obci¹¿enia: 
  
- przewùaszczenie na rzecz WAT �UKREXIMBANK� z tytuùu kredytu w rachunku bie¿¹cym w kwocie 
500 tys. USD na �rodków trwaùych: 
 wtryskarki    
 wózek widùowy    
 agregaty chùodnicze   
 formy wtryskowe   
 inne �rodki trwaùe    
na ù¹czn¹ warto�ã 727 tys. PLN. 
 

2. CZYNNKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka zwi¹zane z Emitentem i oferowanymi przez niego papierami warto�ciowymi mo¿na 

podzieliã na trzy grupy: 
a) ryzyko zwi¹zane z dziaùalno�ci¹ Emitenta: 

- ryzyko znacz¹cego wpùywu kosztów materiaùowych na wyniki dziaùalno�ci 
- ryzyko ró¿nic kursowych 
- ryzyko nadmiernego uzale¿nienia od dostawców  
- ryzyko zahamowania wzrostu eksportu 
- ryzyka zwi¹zane z planowanymi inwestycjami, w tym rozwijaniem produkcji i sprzeda¿y na 

Ukrainie 
- ryzyko nie doj�cia warunkowej umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci do skutku 
- ryzyko braku zgody Emitenta na wyù¹czenie spod obci¹¿enia hipotek¹ ù¹czn¹ kaucyjn¹ 

nieruchomo�ci lub czê�ci nieruchomo�ci  
b) ryzyko zwi¹zanie z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dziaùalno�ã 

- ryzyko zwi¹zane z ogóln¹ sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski i Ukrainy  
- ryzyko uzale¿nienia cen surowca od wahañ na rynku ropy naftowej 
- ryzyko nasilenia dziaùañ konkurentów i zmian pozycji konkurencyjnej na rynku polskim  
- ryzyko zwi¹zane z niestabilno�ci¹ rynków wschodnich  
- ryzyko szybkiego rozwoju substytutów  
- ryzyko nagùego pogorszenia koniunktury w bran¿ach, które s¹ odbiorcami Grupy 

Kapitaùowej Emitenta 
- ryzyko zwi¹zane z otoczeniem prawnym 

c) ryzyko zwi¹zane z rynkiem kapitaùowym 
- ryzyko niedoj�cia Publicznej Oferty do skutku 
- ryzyko opóênienia we wprowadzeniu akcji do obrotu gieùdowego lub odmowa 

wprowadzenia akcji do obrotu gieùdowego 
- ryzyko zwi¹zane z nabywaniem i notowaniem PDA serii E 
- ryzyko braku umowy subemisyjnej 
- ryzyko ksztaùtowania siê kursu akcji i pùynno�ci obrotu w przyszùo�ci 
- ryzyko rynku kapitaùowego 
- ryzyko wstrzymania, przerwania, zakazania dopuszczenia do obrotu wynikaj¹ce z art. 17 

Ustawy o Ofercie Publicznej 
- ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczêcia notowañ wynikaj¹ce z art. 20 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
- ryzyko dotycz¹ce mo¿liwo�ci naùo¿enia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisjê 

za niewykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa 
- ryzyko zawieszenia notowañ 
- ryzyko dotycz¹ce mo¿liwo�ci wykluczenia akcji Emitenta z obrotu gieùdowego na 

podstawie § 31 Regulaminu Gieùdy. 
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Szczegóùowy opis czynników ryzyka zostaù zamieszczony w Rozdziale II Prospektu Czynniki ryzyka. 

 

3. INFORMACJE O OSOBACH ZARZ¥DZAJ¥CYCH, OSOBACH 

NADZORUJ¥CYCH ORAZ DORADCACH I BIEG£YCH 

REWIDENTACH 

3.1. ZARZ¥D 

Zgodnie z § 21 Statutu Spóùki Zarz¹d skùada siê z 3 (trzech) czùonków, wybieranych i odwoùywanych 

przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Czùonków Zarz¹du jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Prezes 

Zarz¹du wybierany jest spo�ród czùonków Zarz¹du w drodze uchwaùy Walnego Zgromadzenia. 
Do skùadania o�wiadczeñ w imieniu Spóùki wymagane jest wspóùdziaùanie dwóch czùonków Zarz¹du 

albo jednego czùonka Zarz¹du ù¹cznie z prokurentem. 
 
W skùad Zarz¹du wchodz¹: 

1) Waldemar Pawlak � Prezes Zarz¹du  
2) Grzegorz Pawlak � Czùonek Zarz¹du  
3) Franciszek Preis � Czùonek Zarz¹du. 

 
Obecna kadencja Czùonków Zarz¹du upùynie w 2009 roku � mandaty Czùonków Zarz¹du wygasn¹ 

najpóêniej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdañ finansowych Emitenta za rok 

2008. 
 
Czùonkowie Zarz¹du posiadaj¹ akcje Emitenta. 
 
Tabela. Liczba akcji Emitenta w posiadaniu czùonków Zarz¹du 
Czùonek Zarz¹du Liczba akcji Udziaù w ogólnej 

liczbie akcji 

Liczba gùosów Udziaù w ogólnej 

liczbie gùosów 

Pawlak Waldemar           272 070    18,26%           494 750    22,93%
Pawlak Grzegorz           272 040    18,26%           494 700    22,92%
Preis Franciszek           267 040    17,92%           489 700    22,69%
 
 

3.2. RADA NADZORCZA 

Zgodnie z § 18 Statutu Spóùki Rada Nadzorcza skùada siê z piêciu czùonków w tym Przewodnicz¹cego 

i Zastêpcy Przewodnicz¹cego, wybieranych na okres piêcioletniej wspólnej kadencji, z tym ¿e 

kadencja czùonków Rady powoùanych w 2003 roku upùywa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kadencja jest ù¹czna, a zgodnie z 

§ 5 Statutu Emitenta mandat Czùonka Rady Nadzorczej powoùanego przed upùywem kadencji Rady 

Nadzorczej wygasa równocze�nie z wyga�niêciem mandatów pozostaùych Czùonków Rady 

Nadzorczej. 
 
Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùywani i odwoùywani s¹ w nastêpuj¹cy sposób: 
 3 czùonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz¹cego powoùuj¹ i odwoùuj¹ w gùosowaniu na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj¹cy w Spóùce akcje imienne. Powoùywanie i 

odwoùywanie nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów wynikaj¹cych z akcji imiennych.  
 2 czùonków Rady powoùuje i odwoùuje Walne Zgromadzenie. 
Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùani przez Walne Zgromadzenie nie mog¹ byã osobami 

powi¹zanymi ze Spóùk¹ lub akcjonariuszami, którzy posiadaj¹ akcje imienne. Warunek ten jest 

speùniony je¿eli czùonek Rady Nadzorczej: 
 nie jest akcjonariuszem posiadaj¹cym akcje imienne, nie jest maù¿onkiem, wstêpnym lub 

zstêpnym akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne, 
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 nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadaj¹cymi akcje imienne, 
 nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne lub przez Spóùkê na 

podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzieùo, 
 jego maù¿onek, wstêpni lub zstêpni nie s¹ zatrudnieni przez akcjonariusza posiadaj¹cego akcje 

imienne lub przez Spóùkê na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzieùo. 
Czùonkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje obowi¹zki tylko osobi�cie. 
Mandat czùonka Rady Nadzorczej powoùanego przed upùywem kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocze�nie z wyga�niêciem mandatów pozostaùych czùonków Rady Nadzorczej. 
Zasady dziaùania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radê Nadzorcz¹ i 

zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.   
 
Rada Nadzorcza Emitenta skùada siê obecnie z 5 osób, w jej skùad wchodz¹: 
 

1) Antoni Taraszkiewicz - Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej 
2) Sylwester Wojewódzki - Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 
3) Sùawomir Kamiñski - Czùonek Rady Nadzorczej 
4) Dariusz Str¹czyñski - Czùonek Rady Nadzorczej 
5) Cezary Nowosad - Czùonek Rady Nadzorczej 

 
Pan Antoni Taraszkiewicz powoùany zostaù do Rady Nadzorczej 18 czerwca 2003 r. 
Pan Sylwester Wojewódzki oraz Pan Sùawomir Kamiñski powoùani zostali do Rady Nadzorczej 10 

grudnia 2003 r. 
Pan Dariusz Str¹czyñski oraz Pan Cezary Nowosad powoùani zostali do peùnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej 20 wrze�nia 2006 r. 
Kadencja wszystkich czùonków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006. 
 
Sùawomir Kamiñski - Czùonek Rady Nadzorczej posiada 1 172 sztuk akcji Emitenta. 

3.3. OFERUJ¥CY 

Podmiotem Oferuj¹cym papiery warto�ciowe Emitenta jest Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzib¹ w 

Bielsku-Biaùej. 

3.4. BIEG£Y REWIDENT 

Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2003 � 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy 
Kapitaùowej za rok 2005 zostaùy zbadane przez spóùkê REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

wpisan¹ pod numerem ewidencyjnym 101 Krajowej Izby Biegùych Rewidentów w Warszawie. 
 

Nazwa (firma): REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 
Siedziba: Gdañsk 
Adres: 80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5 
Telefon: (058) 558-47-20 
Fax: (058) 558-47-21 
Adres poczty elektronicznej: rewit@rewit.com.pl 
Adres strony internetowej: www.rewit.com.pl 

 
Biegùym rewidentem przeprowadzaj¹cym badanie jednostkowych sprawozdañ finansowych za lata 

2003 � 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitaùowej za rok 2005 byù Krzysztof 

Porêbski, wpisany na listê biegùych rewidentów pod nr 10063/7492. 

4. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WP£YWÓW PIENIÆÝNYCH 

Emitent zdecydowaù siê na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spóùkê 

dodatkowych �rodków finansowych na rozwój dziaùalno�ci Spóùki.  
Emitent przewiduje, ¿e wpùywy z emisji Akcji serii E przy zakùadanej cenie maksymalnej 16,00 zù za 

jedn¹ Akcjê i doj�ciu do skutku emisji na maksymalnym poziomie wynios¹ 10.560 tys. zù, natomiast 

wpùywy pieniê¿ne netto � po odliczeniu kosztów emisji wynios¹ okoùo 10.090 tys. zù. 

mailto:rewit@rewit.com.pl
http://www.rewit.com.pl
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Celem Spóùki jest zrealizowanie zaplanowanych na pocz¹tek 2007 projektów inwestycyjnych w 

zakùadzie w Sùupsku. Emitent zakùada, ¿e wpùywy z emisji Akcji serii E bêd¹ wystarczaj¹ce do 

realizacji zaplanowanych inwestycji. 
 
Planowane kierunki wykorzystania �rodków z emisji Akcji serii E, zaprezentowane zgodnie z 

priorytetami ich realizacji, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 
W pierwszej kolejno�ci wpùywy z emisji Akcji serii E zostan¹ przeznaczone na zakup �rodków 

trwaùych: 
- wielokrotnych form wtryskowych na wiadra � w kwocie 1.896,6 tys. PLN 
- wtryskarki z oprzyrz¹dowaniem � w kwocie 6.713,2 tys. PLN. 

 
Inwestycja wynika z realizacji przyjêtej przez Emitenta strategii rozwoju ukierunkowanej na 

zwiêkszenie efektywno�ci produkcji, zdolno�ci produkcyjnych oraz jako�ci wyrobów. Nakùady 

inwestycyjne zostan¹ poniesione na doposa¿enie Spóùki w wielokrotne formy wtryskowe na wiadra, 

nowoczesne wtryskarki  oraz urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce automatyzacjê  produkcji. 
Zakup wtryskarek z oprzyrz¹dowaniem oraz form wielokrotnych planuje siê na I kwartaù roku 2007. 
 
W drugiej kolejno�ci wpùywy z emisji Akcji serii E zostan¹ przeznaczone na zasilenie kapitaùu 

obrotowego, w efekcie czego nast¹pi poprawa pùynno�ci finansowej Emitenta. 
 

5. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIÆBIORSTWA, 

SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY 

 
Sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej oraz czynniki wpùywaj¹ce na perspektywy 

rozwoju opisane zostaùy w punktach 9 i 12 rozdziaùu III Dokument rejestracyjny niniejszego Prospektu 

Emisyjnego. Poni¿ej zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitaùowej i Emitenta za lata 

2003-2005 pochodz¹ce ze zbadanych sprawozdañ finansowych oraz za pierwsze póùrocze 2006 roku, 

pochodz¹ce ze sprawozdania które poddane byùo przegl¹dowi, a tak¿e dane finansowe za III kwartaù 
2006 r. które nie podlegaùy badaniu. 
 
Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie 
III kwartaù 

2006 narast. 
III kwartaù 

2005 narast. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

 Przychody ze sprzeda¿y  40 961 33 450 26 274 21 136 44 568 47 879 

 Koszty sprzeda¿y produktów, tow. i 

materiaùów, w tym:  
33 572 29 622 21 436 18 679 39 502 38 299 

 koszt wytworzenia sprzedanych produktów  32 123 29 329 20 527 18 420 39 033 37 073 

 Zysk brutto na sprzeda¿y  7 389 3 828 4 838 2 457 5 066 9 580 

 Koszty sprzeda¿y  1 924 1 407 1 307 853 1 969 2 284 

 Koszty ogólnego zarz¹du  4 381 4 466 2 916 2 977 5 941 5 617 

 Zysk z dziaùalno�ci operacyjnej  1 132 -2 302 717 -  1 479 -  3 585 2 299 

 EBITDA  3 563 -152 2 314 - 81 -  680 4 678 

 Przychody finansowe  67 2 409 66 2 337 7 121 82 

 Koszty finansowe  1 043 995 805 672 1 317 1 429 

 Zysk brutto  156 -888 - 23 186 2 219 952 

 Podatek dochodowy  -33 -127 - 33 47 571 207 

 Zysk netto  189 -761 10 139 1 648 745 

 Liczba akcji (sztuki)  1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 

 Zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w zù)  1,74 -0,76 0,01 0,09 1,11 0,50 
 Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w 

zù)  1,74 -0,76 0,01 0,09 1,11 0,50 

 Zadeklarowana lub wypùacona dywidenda 

na akcjê (zù)  0 0 0 0 0 0 

�ródùo: Emitent 
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Tabela: Wybrane pozycje bilansowe Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie  
III kwartaù 

2006 
III kwartaù 

2005  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

 Aktywa trwaùe, w tym:  28 849 31 308 29 473 31 538 29 875 28 342 

 rzeczowe aktywa trwaùe  27 485 27 063 28 134 27 495 28 656 25 977 
 dùugoterminowe rozliczenia 

miêdzyokresowe  1 273 959 1 256 756 1 174 350 

 Aktywa obrotowe, w tym:  19 018 18 773 20 198 19 391 16 166 17 675 

 zapasy  9 974 7 496 9 635 8 282 6 676 7 058 

 nale¿no�ci krótkoterminowe  8 494 10 459 10 106 10 742 8 406 10 249 

 �rodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty  385 741 336 228 942 229 

 Aktywa razem  55 827 50 081 57 631 50 929 54 001 46 017 

 Kapitaù wùasny (aktywa netto), w tym:  22 938 20 594 22 988 21 397 23 005 21 397 

 kapitaù zakùadowy  7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 

 kapitaù zapasowy  15 108 12 426 15 108 12 426 12 426 12 369 

 pozostaùe kapitaùy rezerwowe  651 651 651 651 651 - 

 zysk z lat ubiegùych  -282 753 - 287 753 754 833 

 zysk (strata) netto  189 -761 10 139 1 648 745 
 Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania, 

w tym:  32 889 29 487 34 643 29 532 30 996 24 620 

 rezerwy na zobowi¹zania  2 233 1 127 2 177 1 048 2 062 480 

 zobowi¹zania dùugoterminowe  7 634 10 524 8 649 11 456 10 787 10 685 

 zobowi¹zania krótkoterminowe  23 013 17 827 23 803 17 028 18 147 13 455 

 Pasywa razem  55 827 50 081 57 631 50 929 54 001 46 017 
�ródùo: Emitent 
 

Tabela: Wybrane pozycje rachunku przepùywów pieniê¿nych Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie 
III kwartaù 

2006 narast. 
III kwartaù 

2005 narast. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

operacyjnej 
3 197 1 898 2 035 1 143 3 697 - 2 277 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaù. 

inwestycyjnej 
-1 288 -3 379 - 1 131 - 2 505 - 3 640 - 13 828 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

finansowej 
-2 466 1 914 -  1 510 1 344 656 15 014 

Przepùywy pieniê¿ne netto -557 433 -  606 - 18 713 - 1 091 
Bilansowa zmiana stanu �rodków 

pieniê¿nych 
-557 433 -  606 - 18 713 1 091 

Úrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu 942 308 942 306 229 1 320 

Úrodki pieniê¿ne na koniec okresu 385 741 336 288 942 229 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje kosztów Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

 Amortyzacja  1 597 1 398 2 905 2 379 

 Zu¿ycie materiaùów i energii  18 799 16 711 32 768 31 588 

 Usùugi obce  2 538 2 181 4 676 4 454 

 Podatki i opùaty  217 223 424 463 

 Wynagrodzenia  2 262 2 063 4 168 4 184 

 Ubezpieczenia spoùeczne i inne �wiadczenia  537 515 1 020 1 055 

 Pozostaùe koszty rodzajowe  531 512 1 109 1 071 

 Koszty wedùug rodzaju razem  26 481 23 603 47 070 45 194 
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 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeñ 

miêdzyokresowych  
- 1 390 -  1 178 -71 79 

 Koszt wytworzenia produktów na wùasne potrzeby 

(wielko�ã ujemna)  - 341 -   175 -56 -299 

 Koszty sprzeda¿y (wielko�ã ujemna)  - 1 307 -  853 -1 969 -2 284 

 Koszty ogólnego zarz¹du (wielko�ã ujemna)  - 2 916 - 2 977 -5 941 -5 617 

 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  20 527 18 420 39 033 37 073 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

III kwartaù 
2006 

narast. 

III kwartaù 
2005 

narast. 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

 Przychody ze sprzeda¿y  39 144 33 763 25 265 21 263 44 465 47 879 42 216 
 Koszty sprzeda¿y produktów, tow. i 

materiaùów, w tym:  
32 427 29 986 20 857 18 766 39 614 38 197 33 517 

    koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów  
30 344 29 057 19 416 18 423 37 863 36 971 32 713 

 Zysk brutto na sprzeda¿y  6 717 3 777 4 408 2 497 4 851 9 682 8 699 

 Koszty sprzeda¿y  1 770 1 386 1 200 853 1 898 2 284 2 120 

 Koszty ogólnego zarz¹du  4 042 4 308 2 683 2 840 5 717 5 617 5 235 

 Zysk z dziaùalno�ci operacyjnej  959 -2 124 629 - 1 304 -3 436 2 401 1 986 

 EBITDA  3 223 -43 2 118 62 -  670 4 780 3 996 

 Przychody finansowe  66 2 373 66 2 328 7 102 35 38 

 Koszty finansowe  1 061 995 733 672 1 283 1 530 4 578 

 Zysk brutto  -36 -746 - 38 352 2 383 906 -2 395 

 Podatek dochodowy  -33 -127 - 33 47 571 198 -105 

 Zysk netto  -3 -619 -   5 305 1 812 708 -2 290 

 Liczba akcji (sztuki)  1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 840 000 

 Zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w zù)  1,63 -0,67 0,00 0,20 1,22 0,48 - 2,73 
 Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê 

zwykù¹ (w zù)  1,63 -0,67 0,00 0,20 1,22 0,48 -2,73 

 Zadeklarowana lub wypùacona 

dywidenda na akcjê (zù)  0 0 0 0 0 0 0 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje bilansowe Emitenta 

 Wyszczególnienie  
III kwartaù 

2006 
III kwartaù 

2005  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 
2005 2004 2003 

 Aktywa trwaùe, w tym:  29 394 31 668 29 990 31 668 30 262 27 653 16 299 

 rzeczowe aktywa trwaùe  25 178 24 728 25 837 25 834 26 349 25 408 14 733 
 dùugoterminowe rozliczenia 

miêdzyokresowe  1 273 959 1 256 756 1 174 378 479 

 Aktywa obrotowe, w tym:  18 282 18 178 19 158 19 257 15 591 17 772 13 770 

 zapasy  8 912 7 068 8 783 8 329 6 181 7 058 5 634 

 nale¿no�ci krótkoterminowe  8 899 10 384 10 114 10 585 8 350 10 259 6 495 

 �rodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty  319 649 153 264 919 316 1 320 

 Aktywa razem  55 636 49 846 57 108 50 925 53 813 45 425 30 069 

 Kapitaù wùasny (aktywa netto), w tym:  23 206 20 779 23 204 21 703 23 209 20 816  3 078  

 kapitaù zakùadowy  7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450  4 200  

 kapitaù zapasowy  15 108 12 426 15 108 12 426 12 426 12 369  0  

 pozostaùe kapitaùy rezerwowe  651 651 651 651 651 -  946  

 zysk z lat ubiegùych  0 871 - 871 870 42  0  

 zysk (strata) netto  -3 -619 -   5 305 1 812 708  -2 290  
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 Zobowi¹zania i rezerwy na 

zobowi¹zania, w tym:  
32 430 29 067 33 904 29 222 30 604 24 609  26 991  

 rezerwy na zobowi¹zania  2 233 1 127 2 177 1 048 2 062 372  175  

 zobowi¹zania dùugoterminowe  7 634 10 524 8 649 11 456 10 787 10 685  2 420  

 zobowi¹zania krótkoterminowe  22 554 17 407 23 064 16 718 17 755 13 552  24 181  

 Pasywa razem  55 636 49 846 57 108 50 925 53 813 45 425  30 069  

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje rachunku przepùywów pieniê¿nych Emitenta 

Wyszczególnienie 

III kwartaù 
2006 

narast. 

III kwartaù 
2005 

narast. 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

operacyjnej 
3 031 2 486 1 899 888 4 021 -2 277 5 794 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaù. 

inwestycyjnej 
-1 288 -2 676 -  1 131 -  2 198 -1 877 -13 828 -535 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

finansowej 
-2 343 610 - 1 534 1 345 -1 454 15 014 -4 791 

Przepùywy pieniê¿ne netto -600 420 - 766 35 690 -1 091 468 
Bilansowa zmiana stanu �rodków 

pieniê¿nych 
-600 420 - 766 35 0 0 0 

Úrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu 919 229 919 229 229 1 320 852 

Úrodki pieniê¿ne na koniec okresu 319 649 153 264 919 229 1 320 

�ródùo: Emitent 
 
Emitent i jego Grupa Kapitaùowa dziaùaj¹ w perspektywicznym segmencie opakowañ z tworzyw 

sztucznych, które wypieraj¹ z rynku opakowania szklane i metalowe. Dobre perspektywy segmentu 

spowodowaùy w ostatnich latach wzrost natê¿enia konkurencji na rynku, co w poù¹czeniu z 

niesprzyjaj¹cymi czynnikami otoczenia rynkowego (wzrost cen skorelowanych z rop¹ gùównych 

surowców Emitenta oraz niekorzystne tendencje na rynku EUR/PLN) spowodowaùo pogorszenie 

wyników operacyjnych w roku 2005. Mimo straty operacyjnej Emitent i Grupa Kapitaùowa zanotowaùy 

w roku 2005 zysk netto, w wyniku dokonania przeszacowania i aktualizacji warto�ci nieruchomo�ci 

przeznaczonej do sprzeda¿y (operacja miaùa pozytywny wpùyw na wynik finansowy w wysoko�ci 6 922 

tys. PLN). Pierwsze póùrocze 2006 roku przyniosùo znaczn¹ poprawê wyników operacyjnych Emitenta i 
jego Grupy Kapitaùowej w stosunku do analogicznego okresu roku 2005, na co zùo¿yùy siê przede 

wszystkim wzrost wolumenu i warto�ci sprzeda¿y (gùównie w wyniku ekspansji na rynki zagraniczne), 

pojawienie siê efektów restrukturyzacji oraz wzglêdna stabilizacja na rynku EUR/PLN i na rynkach 

gùównych surowców Emitenta.  
 
W�ród najwa¿niejszych czynników wpùywaj¹cych na perspektywy Emitenta mo¿na wymieniã:  
 
- ogóln¹ sytuacjê gospodarcz¹ w Polsce i na Ukrainie, która ma bezpo�redni wpùyw na poziom 

popytu na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej (zmiany w poziomie zu¿ycia opakowañ 

wynikaj¹ bezpo�rednio ze zmian poziomu konsumpcji, która zale¿y od siùy nabywczej ludno�ci) 
- koniunkturê w bran¿y budowlanej, chemicznej (gùównie segment farb i lakierów) oraz spo¿ywczej 

� gùównych odbiorców produktów Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej 
- tendencje w poszczególnych segmentach bran¿y opakowañ, w szczególno�ci nasilenie 

wypierania z rynku opakowañ szklanych i metalowych przez opakowania plastikowe 
- tendencje na rynku spo¿ywczym, w szczególno�ci dynamika rozwoju segmentu du¿ych opakowañ 
- ceny najwa¿niejszych surowców  
- ksztaùtowanie siê kursów walutowych, w szczególno�ci EUR/PLN 
- poziom natê¿enia konkurencji na rynku 
- pozycjê rynkow¹ Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej 
- skuteczno�ã realizowanej strategii rozwoju i efektywno�ã realizowanych i planowanych inwestycji 
- efektywno�ã utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwania nowych 

klientów, w szczególno�ci na rynku ukraiñskim i innych rynkach wschodnich 
- bariery wej�cia na rynek 
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6. ZNACZ¥CY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z 

PODMIOTAMI POZWI¥ZANYMI 

Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu wymienieni poni¿ej akcjonariusze posiadaj¹ ù¹cznie  919.270 akcji 

Spóùki stanowi¹cych 61,70% i uprawniaj¹cych do 73,55% gùosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Tabela. Znacz¹cy akcjonariusze Emitenta 

Akcjonariusze 
 

Liczba 

posiadanych akcji 
 

Udziaù w kapitale 

zakùadowym 
 

 
Liczba 

gùosów na 

WZA 

 
Udziaù w 

ogólnej liczbie 

gùosów 

na WZA 

 

Waldemar Pawlak 272 070 18,26% 494 750 22,93% 

Grzegorz Pawlak 272 040 18,26% 494 700 22,92% 

Franciszek Preis 267 040 17,92% 489 700 22,69% 

Anna i Wùadysùaw 

Korzeniowscy 
108 120 7,26% 108 120 5,01% 

�ródùo: Emitent 
 
Akcjonariusze: Pan Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak i Franciszek Preis s¹ jednocze�nie 

czùonkami Zarz¹du Emitenta. Panowie Waldemar Pawlak i Grzegorz Pawlak s¹ braãmi. 
Nie mo¿na zagwarantowaã, ¿e interesy tych gùównych akcjonariuszy nie bêd¹ ich interesami 

wspólnymi, stoj¹cymi w sprzeczno�ci z interesami pozostaùych akcjonariuszy. Wymienieni 

akcjonariusze mog¹ przegùosowaã na Walnym Zgromadzeniu uchwaùy nie zawsze korzystne dla 

pozostaùych akcjonariuszy.  
W opinii Emitenta dotychczas nie miaùo miejsca przegùosowanie przez tych akcjonariuszy uchwaù 

niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Emitent nie posiada ¿adnej wiedzy, czy sytuacja 

taka mo¿e wyst¹piã w przyszùo�ci. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowieñ dotycz¹cych ograniczeñ w wykonywaniu kontroli nad 

Emitentem. 
 
W roku 2005 i w roku 2006 do daty dokumentu rejestracyjnego Emitent i spóùka zale¿na Plast-Box 
Ukraina Sp. z o.o. dokonywaùy wzajemnych transakcji o charakterze wynikaj¹cym z bie¿¹cej 

dziaùalno�ci, na warunkach nie odbiegaj¹cych od warunków rynkowych.  
Przedmiotem wzajemnych transakcji byùy: umowy sprzeda¿y, umowy zakupu, umowy dzier¿awy, 

uszlachetnianie bierne i umowy usùug. 
 

7. SZCZEGÓ£Y OFERTY 

Na podstawie niniejszego Prospektu: 
- oferowanych jest 660 000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) Akcji serii E, zwykùych na okaziciela, o 

warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci nominalnej 3 300 000 zù, oferowanych w ramach 

subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyù¹czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym jest: 
-  660 000 Akcji serii E, zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci 

nominalnej 3 300 000 zù 
- 660 000 Praw do akcji zwykùych na okaziciela Akcji serii E. 
 
Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: 
� Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest  60 000 Akcji Oferowanych oraz 
� Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 600 000 Akcji Oferowanych. 
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Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy lub czùonek konsorcjum 

dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy,  przeprowadzi dziaùania 

marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �ksiêgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 

tej transzy, maj¹ce na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� okre�lenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �ksiêgi popytu� przyjmowane bêd¹ w ramach przedziaùu cenowego 

od 12,00 zù do 16,00 zù za jedn¹ Akcjê. Wielko�ci okre�laj¹ce przedziaù mog¹ ulec zmianie w trakcie 

procesu tworzenia �ksiêgi popytu�, jednak górna granica przedziaùu cenowego nie mo¿e przekraczaã 

ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy. 
Informacja o ewentualnej zmianie przedziaùu cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 

publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent mo¿e podj¹ã decyzjê o przeùo¿eniu lub 

odwoùaniu Publicznej Oferty. W sytuacji, gdy ogùoszone zostanie przeùo¿enie lub odwoùanie Publicznej 

Oferty wszystkie deklaracje zùo¿one w trakcie tworzenia �ksiêgi popytu� bêd¹ anulowane. W 

przypadku przeùo¿enia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie 
decyzjê o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy �ksiêgi popytu�. Informacja o tym fakcie zostanie 

podana przez Emitenta do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzjê o wysoko�ci ostatecznej ceny 

emisyjnej Akcji serii E. Informacja o wysoko�ci ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii E zostanie 

podana przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane poprzez przekazanie 

informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do Komisji oraz do publicznej 
wiadomo�ci w sposób, w jaki zostaù udostêpniony Prospekt, oraz w trybie okre�lonym w art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Zapisy na Akcje oferowane w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej przyjmowane bêd¹ po 

ustalonej cenie emisyjnej. 
 
Harmonogram Publicznej Oferty: 
 
rozpoczêcie procesu tworzenia �ksiêgi popytu� 12 grudnia 2006 r. 

zakoñczenie procesu tworzenia �ksiêgi popytu� 13 grudnia 2006 r.  (do godz. 15) 

ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej 13 grudnia 2006 r. 

rozpoczêcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów w 

Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej 

14 grudnia 2006 r. 

zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej  15 grudnia 2006 r. 

zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 15 grudnia 2006 r. 

zamkniêcie Publicznej Oferty i przydziaù Akcji Oferowanych do 18 grudnia 2006 r.  

Terminy realizacji Publicznej Oferty mog¹ ulec zmianie. Nowe terminy zostan¹ podane do publicznej 

wiadomo�ci nie póêniej ni¿ w dniu upùywu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty 

mog¹ odbywaã siê tylko w okresie wa¿no�ci Prospektu. 
 
Brak jest akcjonariuszy sprzedaj¹cych akcje. 
Maksymalna cena Akcji Oferowanych zostaùa ustalona na 16 zù. 
Emitent planuje pozyskanie z emisji akcji serii E wpùywów netto w wysoko�ci 10.090 tys. zù. 
Zarz¹d szacuje, ¿e koszty Publicznej Oferty wynios¹ okoùo 470 tys. zù. 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

8.1. DOKUMENTY DO WGL¥DU 

W okresie wa¿no�ci niniejszego Prospektu w siedzibie Emitenta w Sùupsku, przy ul. Lutosùawskiego 

17A mo¿na zapoznawaã siê z przedstawionymi poni¿ej dokumentami lub ich kopiami: 
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1) Statutem Emitenta; 
2) Regulaminem Walnych Zgromadzeñ Emitenta; 
3) historycznymi informacjami finansowymi Emitenta wraz z opiniami biegùego rewidenta za ka¿de z 

trzech lat obrotowych poprzedzaj¹cych publikacjê niniejszego Prospektu oraz za I póùrocze 2006 r. 
Ponadto mo¿na zapoznawaã siê ze wskazanymi wy¿ej dokumentami w formie elektronicznej na 

stronie internetowej Emitenta www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów 
 

http://www.plast-box.com
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 CZÆÚÃ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWI¥ZANE Z 

EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU 

WARTOÚCIOWEGO OBJÆTEGO EMISJ¥ 
 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWI¥ZNE Z DZIA£ALNOÚCI¥ EMITENTA 

 

1.1. RYZYKO ZNACZ¥CEGO WP£YWU KOSZTÓW MATERIA£OWYCH 

NA WYNIKI DZIA£ALNOÚCI 

Udziaù kosztów surowców u¿ywanych do produkcji w ogólnej  strukturze kosztów wynosi okoùo 54%. 

Wahania cen surowców, które s¹ silnie skorelowane z cen¹ ropy naftowej na �wiatowych rynkach, 

bêd¹ zatem w bezpo�redni sposób wpùywaã na osi¹gane wyniki finansowe i rentowno�ã dziaùalno�ci. 

Zjawiskiem umacniaj¹cym ten czynnik ryzyka jest silna konkurencja na rynku producentów opakowañ 

z tworzyw sztucznych i brak mo¿liwo�ci przeniesienia w caùo�ci wzrostu cen surowców na odbiorców. 

1.2. RYZYKO RÓÝNIC KURSOWYCH 

Grupa Kapitaùowa Emitenta dokonuje zakupu podstawowych surowców do produkcji (polipropylen i 

polietylen) poza granicami Polski. Import surowców w ogólnej warto�ci zakupów surowców w roku 

2005 stanowiù 86,1%, a w pierwszym póùroczu 2006 roku 56,1%. Zakupy surowców w istotnej czê�ci 

s¹ rozliczane w euro. Przychody ze sprzeda¿y realizowane w eksporcie i w dostawach wewn¹trz UE 

równie¿ w znacznej wiêkszo�ci denominowane s¹ w EURO. Udziaù eksportu i dostaw 

wewn¹trzwspólnotowych w przychodach ze sprzeda¿y ogóùem Grupy Kapitaùowej wyniósù w roku 2005 
38,3%, a w pierwszym póùroczu 2006 46,6%. Emitent d¹¿y do osi¹gniêcia udziaùu sprzeda¿y 

zagranicznej na poziomie okoùo 50-55% przychodów ze sprzeda¿y ogóùem, tj. porównywalnym z 

udziaùem kosztów surowcowych w kosztach ogóùem, w celu zminimalizowania ryzyka kursowego. Nie 
mo¿na jednak wykluczyã ryzyka wyst¹pienia trudnych do przewidzenia ró¿nic kursowych i 

pogorszenia rentowno�ci Grupy Kapitaùowej Emitenta. 

1.3. RYZYKO NADMIERNEGO UZALEÝNIENIA OD DOSTAWCÓW 

Najwa¿niejszymi surowcami dla Spóùki s¹ polipropylen i polietylen. Na rynku dziaùa ograniczona liczba 

dostawców, zdolnych do dostarczenia surowca odpowiedniej jako�ci. Po pierwszym póùroczu 2006 

roku dwóch dostawców przekroczyùo poziom 20% w caùkowitych kosztach zakupu materiaùów przez 

Grupê Kapitaùow¹ (Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib¹ w Tiszaujvaros, Wêgry � udziaù 23,9% oraz 

BASELL ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. w Pùocku � udziaù 22,3%). Potencjalny wzrost popytu 

�wiatowego na polipropylen i polietylen wraz z konieczno�ci¹ zakupu przez spóùkê surowców o 

okre�lonych, wysokich parametrach jako�ciowych, stwarza ryzyko nadmiernego uzale¿nienia od 

dostawców, a co za tym idzie wzrostu cen zakupu surowców i pogorszenia rentowno�ci Grupy 

Kapitaùowej Emitenta.  

1.4. RYZYKO ZAHAMOWANIA WZROSTU EKSPORTU 

Siù¹ napêdow¹ wzrostu sprzeda¿y w pierwszym póùroczu 2006 roku jest sprzeda¿ eksportowa oraz 

sprzeda¿ wewn¹trz Unii Europejskiej. Grupa Kapitaùowa Emitenta prowadzi sprzeda¿ swoich wyrobów 

zarówno na rynki zachodnie i wschodnie. Rosn¹ce znaczenie sprzeda¿y zagranicznej w strukturze 
sprzeda¿y Grupy Kapitaùowej Emitenta powoduje, ¿e ewentualna utrata tych rynków byùaby trudna do 

skompensowania na rynku krajowym.  

1.5. RYZYKA ZWI¥ZANE Z PLANOWANYMI INWESTYCJAMI, W TYM 

ROZWIJANIEM PRODUKCJI I SPRZEDAÝY NA UKRAINIE 

Czê�ci¹ strategicznych planów rozwoju Spóùki, jest funkcjonowanie Grupy Kapitaùowej w wyniku 

zawi¹zania spóùki zale¿nej Plast � Box Ukraina Sp. z o.o. i rozwijania produkcji opakowañ z tworzyw 
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sztucznych na Ukrainie. Zgodnie z zaùo¿eniami Zarz¹du Emitenta, dziaùania te winny doprowadziã w 

ci¹gu najbli¿szych lat do uzyskania wiod¹cej pozycji w produkcji wiader na tym rynku. Poniewa¿ 

realizacja tych planów uzale¿niona jest od wielu czynników, na które Spóùka mo¿e nie mieã 

bezpo�redniego wpùywu, mog¹ wyst¹piã opóênienia w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów ekspansji 

na rynek wschodni oraz pogorszenie wyników finansowych Grupy Kapitaùowej. 

1.6. RYZYKO NIE DOJÚCIA WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAÝY 

NIERUCHOMOÚCI DO SKUTKU 

W roku 2005 dokonano przeszacowania i aktualizacji warto�ci inwestycji, poprzez doprowadzenie jej 
do warto�ci godziwej, w wyniku podpisania warunkowej umowy sprzeda¿y 26 ha nieruchomo�ci 

zabudowanych poùo¿onych na terenie gminy Ustka (umowa z dnia 16 grudnia 2005 roku z Giovani 

Homes Reality Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ustce). Umowa opiewaùa na kwotê 7.960.040 PLN. Ujêcie 

wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w bilansie na 31.12.2005 r. spowodowaùo wzrost wyniku finansowego 

o kwotê 6.922 tys. PLN. Umowa sprzeda¿y w/w nieruchomo�ci zawarta zostaùa pod warunkiem 

zawieszaj¹cym, ¿e Agencja Nieruchomo�ci Rolnych nie wykona prawa pierwokupu przysùuguj¹cego 

jej z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaùtowaniu ustroju rolnego. W przypadku 

nieskorzystania przez Agencjê Nieruchomo�ci Rolnych z prawa pierwokupu umowa przenosz¹ca 

wùasno�ã nieruchomo�ci miaùa zostaã zawarta w terminie do dnia 10 marca 2006 roku. Agencja w 
przewidywanym terminie nie skorzystaùa z prawa pierwokupu. W zwi¹zku ze zgùoszeniem przez 
 Giovani Homes Reality Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ustce zamiaru podpisania umowy przenosz¹cej 

wùasno�ã po dniu 10 marca 2006 (przekroczenie terminu umownego) oraz informacjami z rynku o 
du¿ym zainteresowaniu w/w nieruchomo�ciami, Emitent postanowiù wstrzymaã siê z podpisaniem 

umowy i wci¹¿ prowadzi negocjacje w  tej kwestii. W przypadku niezrealizowania umowy sprzeda¿y 

nieruchomo�ci i braku innych ofert zakupu, istnieje ryzyko przeszacowania i aktualizacji jej warto�ci w 

dóù do poziomu zweryfikowanej warto�ci godziwej. Mo¿e siê to doprowadziã do pogorszenia wyników 

finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej.  
  

1.7. RYZYKO BRAKU ZGODY EMITENTA NA WY£¥CZENIE SPOD 

OBCI¥ÝENIA HIPOTEK¥ £¥CZN¥ KAUCYJN¥ NIERUCHOMOÚCI LUB 

CZÆÚCI NIERUCHOMOÚCI  

W dniu 16 grudnia 2005 roku podpisana zostaùa warunkowa umowa sprzeda¿y 26 ha nieruchomo�ci 

zabudowanych poùo¿onych na terenie gminy Ustka pomiêdzy Emitentem a  Giovani Homes Reality 

Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ustce. W przypadku sprzeda¿y przez "GIOVANI HOMES REALITY" sp. z o.o. 

w Ustce nabytych nieruchomo�ci (albo czê�ci nieruchomo�ci) przed zapùat¹ caùej ceny na rzecz 
Emitenta, Emitent zobowi¹zaù siê wyra¿aã zgodê na wyù¹czanie spod obci¹¿enia hipotek¹ ù¹czn¹ 

kaucyjn¹ nieruchomo�ci albo czê�ci nieruchomo�ci sprzedawanych przez "GIOVANI HOMES 

REALITY" sp. z o.o., o ile Emitent otrzyma zapùatê ceny. Nie przedùo¿enie w umówionym terminie 

przez Emitenta zgody na zwolnienie spod zabezpieczeñ skutkowaã bêdzie obowi¹zkiem zapùaty na 

rzecz "GIOVANI HOMES REALITY" sp. z o.o. kary umownej w kwocie 2 mln PLN, co doprowadziùoby 

do pogorszenia wyników finansowych Emitenta.  
 

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWI¥ZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM 

EMITENT PROWADZI DZIA£ALNOÚÃ 

2.1. RYZYKO ZWI¥ZANE Z OGÓLN¥ SYTUACJ¥ 

MAKROEKONOMICZN¥ POLSKI I UKRAINY 

Sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej jest uzale¿niona od sytuacji ekonomicznej w 

Polsce i na �wiecie, w szczególno�ci na Ukrainie, z którym to rynkiem Grupa Kapitaùowa Emitenta jest 

najsilniej zwi¹zana poprzez zakùad produkcyjny tam umiejscowiony. Na wyniki finansowe generowane 

przez Emitenta i Grupê Kapitaùow¹  maj¹ wpùyw: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa 
bezrobocia oraz wysoko�ã dochodów osobistych ludno�ci, polityka fiskalna i monetarna pañstwa, 

zmiany poziomu konsumpcji. Istnieje ryzyko, i¿ w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w 

Polsce lub na �wiecie, wyst¹pienia spadku popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów 
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ksztaùtowania polityki gospodarczej pañstwa negatywnie wpùywaj¹cych na pozycjê rynkow¹ Emitenta i 

jego Grupy Kapitaùowej, realizowane wyniki mog¹ ulec pogorszeniu. 

2.2. RYZYKO UZALEÝNIENIA CEN SUROWCA OD WAHAÑ NA RYNKU 

ROPY NAFTOWEJ 

Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, s¹ granulaty polipropylenu i 

polietylenu otrzymywane w wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzale¿nienie ich 

cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wra¿liwy  na sytuacjê polityczn¹ na �wiecie - charakteryzuje 
siê trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. W okresach dùugoterminowych 

trendów wzrostowych cen ropy naftowej rosn¹ ceny surowców i koszty zu¿ycia materiaùów i energii w 

Grupie Kapitaùowej Emitenta, co mo¿e skutkowaã pogorszeniem rentowno�ci prowadzonej 

dziaùalno�ci.  

2.3. RYZYKO NASILENIA DZIA£AÑ KONKURENTÓW I ZMIAN POZYCJI 

KONKURENCYJNEJ NA RYNKU POLSKIM 

Emitent jest nara¿ony na intensyfikacjê dziaùañ konkurencyjnych ze strony swoich gùównych 

konkurentów na rynku polskim. Nale¿y tu wymieniã szczególnie polskie oddziaùy firm o zasiêgu 

europejskim, posiadaj¹ce szerokie zaplecze kapitaùowe i technologiczne (Jokey Plastik Blachownia 

Sp. z o. o. oraz Superfos Packaging Sp. z o.o.). Emitent nie posiada dominuj¹cej pozycji na polskim 

rynku i intensyfikacja dziaùañ konkurencyjnych przez rywali mo¿e go zmusiã do cenowej walki o 

odbiorcê, co mo¿e siê przeùo¿yã na spadek rentowno�ci prowadzonej dziaùalno�ci.  

2.4. RYZYKO ZWI¥ZANE Z NIESTABILNOÚCI¥ RYNKÓW 

WSCHODNICH 

Istotn¹ czê�ci¹ strategii Grupy Kapitaùowej Emitenta jest zdobycie pozycji lidera na rynku ukraiñskim i 

intensyfikacja sprzeda¿y na pozostaùe rynki wschodnie przez jednostkê zale¿n¹ Plast � Box Ukraina 
Sp. z o.o. Rynki te charakteryzuj¹ siê niestabilno�ci¹ i nisk¹ przewidywalno�ci¹ otoczenia 

politycznego, prawnego i podatkowego, a tak¿e stosunkowo wysokimi wahaniami popytu. 

Niestabilno�ã rynków wschodnich mo¿e byã przyczyn¹ braku osi¹gniêcia przez Grupê Kapitaùow¹ 

zamierzonych celów finansowych i pogorszeniem wyników skonsolidowanych.   

2.5. RYZYKO SZYBKIEGO ROZWOJU SUBSTYTUTÓW 

Substytutami dla wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych s¹ opakowania z metalu, szkùa  
oraz z tektury i drewna. Istnieje ryzyko szybkiego rozwoju uznawanych za ekologiczne opakowañ z 

metalu oraz tektury i drewna, co mo¿e spowodowaã spadek popytu na produkty Grupy Kapitaùowej 

Emitenta. 

2.6. RYZYKO NAG£EGO POGORSZENIA KONIUNKTURY W 

BRANÝACH, KTÓRE S¥ ODBIORCAMI GRUPY KAPITA£OWEJ 

EMITENTA 

Najwa¿niejsi odbiorcy produktów Grupy Kapitaùowej Emitenta dziaùaj¹ w bran¿ach handlowej, 

spo¿ywczej oraz chemicznej, szczególnie w segmencie farb i lakierów. W przypadku nagùego 

pogorszenia koniunktury w tych bran¿ach istnieje ryzyko spadku popytu na produkty Grupy 

Kapitaùowej Emitenta. Oprócz tego, uzale¿nienie Grupy Kapitaùowej Emitenta od ww. bran¿ powoduje 

oddziaùywanie zasad ich funkcjonowania oraz cech charakterystycznych (w tym sezonowo�ci 

sprzeda¿y) na osi¹gane wyniki finansowe Grupy Kapitaùowej Emitenta.  

2.7. RYZYKO ZWI¥ZANE ZE STRUKTUR¥ AKCJONARIATU 

Czùonkowie Zarz¹du: Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak i Franciszek Preis bêd¹cy jednocze�nie 

akcjonariuszami Spóùki posiadaj¹ ù¹cznie 811.150 akcji Spóùki, co stanowi 54,44% w kapitale 

zakùadowym i uprawnia do 68,54% gùosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Tym samym mog¹ oni 

wywieraã znacz¹cy wpùyw na dziaùalno�ã Emitenta. Panowie Waldemar Pawlak i Grzegorz Pawlak s¹ 

braãmi. Nie mo¿na zagwarantowaã, ¿e interesy tych gùównych akcjonariuszy nie bêd¹ ich interesami 

wspólnymi, stoj¹cymi w sprzeczno�ci z interesami pozostaùych akcjonariuszy. Wymienieni 
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akcjonariusze mog¹ przegùosowaã na Walnym Zgromadzeniu uchwaùy nie zawsze korzystne dla 

pozostaùych akcjonariuszy.  
W opinii Emitenta dotychczas nie miaùo miejsca przegùosowanie przez tych akcjonariuszy uchwaù 

niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Emitent nie posiada ¿adnej wiedzy, czy sytuacja 

taka mo¿e wyst¹piã w przyszùo�ci. 
Zapisy Statutu Spóùki (§ 9, § 18), opisane w pkt. 21.2.6 czê�ã III - Dokument rejestracyjny, zawieraj¹ 

postanowienia, które mog¹ spowodowaã opóênienie, odroczenie lub uniemo¿liwienie zmiany kontroli 

nad Emitentem. 
Po przeprowadzeniu Publicznej Oferty i objêciu Akcji serii E przez czùonków Zarz¹du w planowanej 

ilo�ci (zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ w pkt 5.2.2 czê�ã IV - Dokument ofertowy) nadal 
wiêkszo�ciowy pakiet akcji bêdzie w posiadaniu dotychczasowych znacz¹cych akcjonariuszy Spóùki � 
czùonków Zarz¹du Spóùki. Dotychczasowy, decyduj¹cy wpùyw na kluczowe decyzje podejmowane w 

Spóùce bêdzie miaù równie¿ miejsce po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. Realizowana do tej pory 
strategia rozwoju Spóùki jest w du¿ym stopniu zasùug¹ poszczególnych czùonków Zarz¹du, dlatego te¿ 

dalsze osobiste zaanga¿owanie w zarz¹dzanie Spóùk¹ przez dotychczasowych akcjonariuszy stanowi 

gwarancjê jej sprawnego funkcjonowania w przyszùo�ci. Inwestorzy nabywaj¹ce Akcje serii E powinni 

wzi¹ã pod uwagê, ¿e po przeprowadzeniu Publicznej Oferty dotychczasowi akcjonariusze zachowaj¹ 

decyduj¹cy wpùyw na dziaùalno�ã Spóùki. 

2.8. RYZYKO ZWI¥ZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM 

2.8.1. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 

Pewne zagro¿enie mog¹ stanowiã zmiany przepisów prawa lub ró¿ne jego interpretacje. Ewentualne 

zmiany, w szczególno�ci przepisów dotycz¹cych dziaùalno�ci przemysùowej, ochrony �rodowiska, 

prawa pracy i ubezpieczeñ spoùecznych, prawa handlowego (w tym prawa spóùek i prawa 

reguluj¹cego zasady funkcjonowania rynku kapitaùowego), mog¹ zmierzaã w kierunku powoduj¹cym 

wyst¹pienie negatywnych skutków dla dziaùalno�ci jednostki. Prawo polskie obecnie znajduje siê 

wci¹¿ w okresie dostosowawczym, zwi¹zanym z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany 

przepisów prawa z tym zwi¹zane mog¹ mieã wpùyw na otoczenie prawne dziaùalno�ci gospodarczej, w 

tym tak¿e Spóùki. Wej�cie w ¿ycie nowych regulacji obrotu gospodarczego mo¿e wi¹zaã siê z 

problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem s¹dów, niekorzystnymi 

interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. 

2.8.2. Ryzyko niestabilnej polityki podatkowej 

Polski system podatkowy charakteryzuje siê czêstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostaùo 

sformuùowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykùadni. 

Interpretacje przepisów podatkowych ulegaj¹ czêstym zmianom, a zarówno praktyka organów 

skarbowych, jak i orzecznictwo s¹dowe w sferze opodatkowania, s¹ wci¹¿ niejednolite. Dodatkowym 

czynnikiem powoduj¹cym brak stabilno�ci polskich przepisów podatkowych jest przyst¹pienie Polski 

do Unii Europejskiej, które dodatkowo zwiêksza wy¿ej wymienione ryzyko. W zwi¹zku z rozbie¿nymi 
interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej spóùki zachodzi wiêksze ryzyko ni¿ w 

przypadku spóùki dziaùaj¹cej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, i¿ ujêcie podatkowe 

dziaùalno�ci jednostki zostanie uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi. Jednym z aspektów 

niedostatecznej precyzji unormowañ podatkowych jest brak przepisów przewiduj¹cych formalne 

procedury ostatecznej weryfikacji prawidùowo�ci naliczenia zobowi¹zañ podatkowych za dany okres. 

Deklaracje podatkowe oraz wysoko�ã faktycznych wypùat z tego tytuùu mog¹ byã kontrolowane przez 

organy skarbowe przez piêã lat od koñca roku, w którym min¹ù termin pùatno�ci podatku. W przypadku 

przyjêcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych ni¿ zakùadana 

przez Emitenta, sytuacja taka mo¿e mieã istotny negatywny wpùyw na dziaùalno�ã Spóùki, jej sytuacjê 

finansow¹, wyniki i perspektywy rozwoju. 

2.8.3. Ryzyko wynikaj¹ce z rozszerzenia Unii Europejskiej i zmian prawnych w 

nowych pañstwach czùonkowskich 

Jednym ze skutków rozszerzenia Unii Europejskiej na pocz¹tku 2004 roku jest istotna zmiana w 

ustawodawstwie nowych pañstw czùonkowskich. Zmianie lub uchyleniu ulegùo wiele ustaw. Nadal 

wdra¿ane s¹ dyrektywy prawa europejskiego, które w wielu obszarach zasadniczo zmieniaj¹ 

procedury administracyjne, s¹dowe, a tak¿e przepisy reguluj¹ce otoczenie prawne dla dziaùalno�ci 

gospodarczej, np.: w zakresie stosowanych stawek podatku od warto�ci dodanej. 
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3. CZYNNIKI RYZYKA ZWI¥ZANE Z RYNKIEM KAPITA£OWYM 

3.1. RYZYKO NIEDOJÚCIA PUBLICZNEJ OFERTY DO SKUTKU 

Emisja Akcji serii E mo¿e nie doj�ã do skutku w przypadku gdy: 
 do dnia zamkniêcia Publicznej Oferty nie zostanie zùo¿ony i prawidùowo opùacony przynajmniej 

jeden zapis na przynajmniej jedn¹ Akcjê serii E, albo  
 na skutek zùo¿enia o�wiadczenia o uchyleniu siê od skutków zùo¿onego zapisu, o którym mowa w 

Czê�ci IV pkt 5.1.7. Prospektu oka¿e siê, ¿e nie zostaùa subskrybowana przynajmniej jedna Akcja 

serii E, albo  
 w ci¹gu 6 miesiêcy od daty zatwierdzenia przez Komisjê Prospektu Zarz¹d nie zùo¿y w S¹dzie 

Rejestrowym wniosku o rejestracjê podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego Spóùki wynikaj¹cego z 

emisji serii E, albo 
 S¹d Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwy¿szenia kapitaùu 

zakùadowego o dokonan¹ emisjê Akcji serii E. 
W powy¿szych przypadkach nast¹pi zamro¿enie �rodków finansowych na pewien czas i utrata 

potencjalnych korzy�ci przez inwestorów, bowiem wpùacone kwoty zostan¹ zwrócone subskrybentom 

bez ¿adnych odsetek i odszkodowañ. 

3.2. RYZYKO OPÓ�NIENIA WE WPROWADZENIU AKCJI DO OBROTU 

GIE£DOWEGO LUB ODMOWA WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU 

GIE£DOWEGO 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Praw do Akcji serii E i Akcji serii E do obrotu gieùdowego w 

mo¿liwie krótkim terminie. Emitent bêdzie dokonywaù z nale¿yt¹ staranno�ci¹ wszelkich czynno�ci 

zmierzaj¹cych do wprowadzenia Akcji serii E do obrotu gieùdowego, niezwùocznie po zaistnieniu 

okoliczno�ci, które to umo¿liwi¹.  
Jednak¿e Emitent nie mo¿e zagwarantowaã, ¿e wprowadzenie Akcji serii E do obrotu gieùdowego 

nast¹pi w planowanym przez niego terminie tj. w grudniu 2006 r., w zwi¹zku z faktem, i¿ wyst¹pienie z 

wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu gieùdowego wymaga uprzedniego: 
 postanowienia s¹du rejestrowego o rejestracji podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego, 
 podjêcia przez zarz¹d KDPW uchwaùy o zarejestrowaniu Akcji serii E i nadaniu im kodu ISIN, 
 podjêcia przez zarz¹d GPW stosownej uchwaùy o wprowadzeniu Akcji serii E do obrotu 

gieùdowego i ich asymilacji w KDPW. 
Zamiarem Emitenta jest jednak, aby w okresie po dokonaniu przydziaùu Akcji serii E w obrocie 
gieùdowym znalazùy siê PDA serii E. Stosownie do art. 5 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi przed rozpoczêciem oferty publicznej Emitent podpisze z KDPW umowê, której 

przedmiotem bêdzie rejestracja Akcji serii E i PDA serii E.  

3.3. RYZYKO ZWI¥ZANE Z NABYWANIEM I NOTOWANIEM PDA SERII 

E 

W sytuacji niedoj�cia do skutku emisji Akcji serii E, w przypadku uprawomocnienia siê postanowienia 

s¹du rejestrowego o odmowie zarejestrowania kapitaùu zakùadowego w drodze emisji Akcji serii E, 
posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot �rodków w wysoko�ci iloczynu liczby PDA znajduj¹cych siê na 

rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii E. Dla inwestorów, którzy nabêd¹ PDA na GPW, 

mo¿e oznaczaã to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jak¹ zapùac¹ oni na rynku wtórnym za PDA, 

bêdzie wy¿sza od ceny emisyjnej Akcji serii E. 

3.4. RYZYKO BRAKU UMOWY SUBEMISYJNEJ 

Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarù umowy, której tre�ci¹ jest subemisja 

inwestycyjna lub usùugowa Akcji serii E. Zawarcie i wykonanie umowy o subemisjê usùugow¹ lub 

inwestycyjn¹ redukuje mo¿liwo�ã niedoj�cia emisji do skutku. Zarz¹d Emitenta posiada stosowne 

upowa¿nienie Walnego Zgromadzenia do zawarcia ww umów. 
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3.5. RYZYKO KSZTA£TOWANIA SIÆ KURSU AKCJI I P£YNNOÚCI 

OBROTU W PRZYSZ£OÚCI 

Poziom kursu oraz pùynno�ã obrotu akcji notowanych na GPW zale¿y od wzajemnych relacji poda¿y i 

popytu. Wielko�ci te s¹ wypadkow¹ nie tylko wyników osi¹ganych przez notowane spóùki, ale zale¿¹ 

równie¿ m.in. od czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych zachowañ 

inwestorów. Nie mo¿na wiêc zapewniã, i¿ osoba nabywaj¹ca Akcje serii E bêdzie mogùa je zbyã w 

dowolnym terminie i po satysfakcjonuj¹cej cenie. 
Ponadto, ze wzglêdu na przewidywan¹ przyszù¹ strukturê akcjonariatu Emitenta, obrót wtórny akcjami 

Spóùki mo¿e charakteryzowaã siê ograniczon¹ pùynno�ci¹. 

3.6. RYZYKO RYNKU KAPITA£OWEGO 

Inwestor nabywaj¹cy akcje w publicznym obrocie ponosi ryzyko zwi¹zane ze zmianami kursów na 

rynku wtórnym. Kurs akcji i jego tendencje s¹ wypadkow¹ sytuacji finansowej Emitenta, ale równie¿ 

wielu innych czynników, w tym trudno przewidywalnych zachowañ inwestorów. Nale¿y równie¿ 

zaznaczyã, i¿ inwestycje dokonywane bezpo�rednio w akcje, bêd¹ce przedmiotem obrotu na gieùdzie 

papierów warto�ciowych, generalnie cechuj¹ siê wiêkszym ryzykiem od inwestycji w jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy te¿ w skarbowe papiery warto�ciowe. 

3.7. RYZYKO WSTRZYMANIA, PRZERWANIA, ZAKAZANIA 

DOPUSZCZENIA DO OBROTU WYNIKAJ¥CE Z ART. 17 USTAWY O 

OFERCIE PUBLICZNEJ 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwi¹zku z ofert¹ publiczn¹ lub w zwi¹zku z ubieganiem siê 

o dopuszczenie papierów warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym przez emitenta lub inne 
podmioty uczestnicz¹ce w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego 

podejrzenia, ¿e takie naruszenie mo¿e nast¹piã, Komisja mo¿e: 
 nakazaã wstrzymanie rozpoczêcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie 

dùu¿szy ni¿ 10 dni roboczych, lub 
 zakazaã rozpoczêcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub  
 zakazaã dopuszczenia akcji emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub 
 opublikowaã, na koszt emitenta, informacjê o niezgodnym z prawem dziaùaniu w zwi¹zku z ofert¹ 

publiczn¹ lub w zwi¹zku z ubieganiem siê o dopuszczenie papierów warto�ciowych do obrotu na 

rynku regulowanym. 
Komisja mo¿e zastosowaã �rodki, o których mowa w art. 17, tak¿e w przypadku, gdy z tre�ci 

prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, 
skùadanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomo�ci publicznej, wynika, ¿e: 
1) oferta publiczna papierów warto�ciowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w 

znacz¹cy sposób naruszaùyby interesy inwestorów; 
2) utworzenie Emitenta nast¹piùo z ra¿¹cym naruszeniem prawa, którego skutki pozostaj¹ w mocy; 
3) dziaùalno�ã Emitenta byùa lub jest prowadzona z ra¿¹cym naruszeniem przepisów prawa, którego 

skutki pozostaj¹ w mocy lub 
4) status prawny papierów warto�ciowych jest niezgodny z przepisami prawa. 

3.8. RYZYKO WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA DO OBROTU LUB 

ROZPOCZÆCIA NOTOWAÑ WYNIKAJ¥CE Z ART. 20 USTAWY O 

OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby wymagaùo tego 

bezpieczeñstwo obrotu na rynku regulowanym lub byùby zagro¿ony interes inwestorów, GPW na 

¿¹danie Komisji wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczêcie notowañ akcji 

emitenta na okres nie dùu¿szy ni¿ 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami emitenta byù dokonywany 

w okoliczno�ciach wskazuj¹cych na mo¿liwo�ã zagro¿enia prawidùowego funkcjonowania rynku 

regulowanego lub bezpieczeñstwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na 

¿¹danie Komisji, GPW zawiesi obrót tymi papierami na okres nie dùu¿szy ni¿ miesi¹c. 
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Ponadto w przypadku gdyby obrót akcjami emitenta zagra¿aù w sposób istotny prawidùowemu 

funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeñstwu obrotu na tym rynku albo powodowaù,  na 

¿¹danie Komisji GPW wykluczy je z obrotu. 

3.9. RYZYKO DOTYCZ¥CE MOÝLIWOÚCI NA£OÝENIA NA EMITENTA 

KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ KOMISJÆ ZA NIEWYKONYWANIE 

OBOWI¥ZKÓW WYNIKAJ¥CYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sytuacji gdy spóùka publiczna nie dopeùnia 

obowi¹zków wymaganych prawem, w szczególno�ci obowi¹zków informacyjnych wynikaj¹cych z 

Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja mo¿e naùo¿yã na podmiot, który nie dopeùniù obowi¹zków, karê 

pieniê¿n¹ do wysoko�ci 1 mln zù albo wydaã decyzjê o wykluczeniu papierów warto�ciowych, na czas 

okre�lony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosowaã obie z powy¿szych 

sankcji ù¹cznie. 

3.10. RYZYKO ZAWIESZENIA NOTOWAÑ 

Zarz¹d Gieùdy, zgodnie z § 30 Regulaminu Gieùdy,  mo¿e zawiesiã obrót Akcjami Emitenta na okres 
do trzech miesiêcy: 
 na wniosek Emitenta, 
 je�li uzna, ¿e wymaga tego interes i bezpieczeñstwa uczestników obrotu, 
 je¿eli Emitent narusza przepisy obowi¹zuj¹ce na GPW. 
Zgodnie z § 30 Regulaminu Gieùdy Zarz¹d Gieùdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dùu¿szy, ni¿ 

miesi¹c na ¿¹danie Komisji zgùoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 
Na podstawie art. 96 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego 
wykluczenia akcji z obrotu gieùdowego przysùuguje tak¿e Komisji, w przypadku stwierdzenia nie 

wykonania lub nienale¿ytego wykonywania przez Emitenta obowi¹zków, do których odwoùuje siê art. 

96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Komisja przed wydaniem takiej decyzji zasiêga opinii GPW. 
Pomimo, ¿e w odniesieniu do akcji Emitenta sytuacja tego typu jak dot¹d siê nie pojawiùa, nie ma 

pewno�ci, ¿e nie wyst¹pi ona w przyszùo�ci. 

3.11. RYZYKO DOTYCZ¥CE MOÝLIWOÚCI WYKLUCZENIA AKCJI 

EMITENTA Z OBROTU GIE£DOWEGO NA PODSTAWIE § 31 

REGULAMINU GIE£DY 

Zarz¹d Gieùdy, zgodnie z § 31 Regulaminu Gieùdy, mo¿e wykluczyã papiery warto�ciowe emitenta z 

obrotu gieùdowego m.in.: 
 je�li papiery te przestaùy speùniaã warunki okre�lone w Regulaminie Gieùdy, 
 je�li emitent uporczywie narusza przepisy obowi¹zuj¹ce na gieùdzie, 
 na wniosek Spóùki, 
 wskutek ogùoszenia upadùo�ci emitenta albo w przypadku oddalenia przez s¹d wniosku o 

ogùoszenie upadùo�ci z powodu braku �rodków w maj¹tku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postêpowania, 
 je�li uzna, ¿e wymaga tego interes i bezpieczeñstwo uczestników obrotu, 
 wskutek podjêcia decyzji o poù¹czeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przeksztaùceniu, 
 je¿eli w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy nie dokonano ¿adnych transakcji gieùdowych na papierze 

warto�ciowym emitenta 
 wskutek podjêcia przez emitenta dziaùalno�ci zakazanej przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, 
 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
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 CZÆÚÃ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNIE ZA INFORMACJE 

ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I 

DOKUMENCIE OFERTOWYM 

1.1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W 

PROSPEKCIE 

1.1.1. EMITENT 

Nazwa (firma): Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna 
Siedziba: Sùupsk 
Adres: 76-200 Sùupsk, ul. Lutosùawskiego 17A 
Telefon: +48 59 8400880 
Fax: +48 59 8420528 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@plast-box.com 
Adres strony internetowej: www.plast-box.com 

 
W imieniu Emitenta dziaùaj¹: 
 
Waldemar Pawlak � Prezes Zarz¹du  

Franciszek Preis � Czùonek Zarz¹du. 

 
 
Wymienione wy¿ej osoby odpowiadaj¹ za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 
 
 
O�wiadczenie osób dziaùaj¹cych w imieniu Emitenta: 
O�wiadczamy, ¿e zgodnie z nasz¹ najlepsz¹ wiedz¹ i przy doùo¿eniu nale¿ytej staranno�ci, by 

zapewniã taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, i ¿e w Prospekcie nie pominiêto niczego, co mogùoby wpùywaã na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
 
Waldemar Pawlak Franciszek Preis  

   

Prezes Zarz¹du Czùonek Zarz¹du  

 
 
 

mailto:sekretariat@plast-box.com
http://www.plast-box.com
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2. BIEGLI REWIDENCI 

Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2003 � 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy 
Kapitaùowej za rok 2005 zostaùy zbadane przez spóùkê REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

wpisan¹ pod numerem ewidencyjnym 101 Krajowej Izby Biegùych Rewidentów w Warszawie. 
 

Nazwa (firma): REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 
Siedziba: Gdañsk 
Adres: 80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5 
Telefon: (058) 558-47-20 
Fax: (058) 558-47-21 
Adres poczty elektronicznej: rewit@rewit.com.pl 
Adres strony internetowej: www.rewit.com.pl 

 
Biegùym rewidentem przeprowadzaj¹cym badanie jednostkowych sprawozdañ finansowych za lata 

2003 � 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitaùowej za rok 2005 byù Krzysztof 

Porêbski, wpisany na listê biegùych rewidentów pod nr 10063/7492. 
 
Informacja o miejscu udostêpnienia informacji finansowych Emitenta wraz z raportem Biegùych 

Rewidentów za lata 2003 � 2005 zostaùa przedstawiona w Rozdziale III Dokument rejestracyjny pkt 

20.1 niniejszego Prospektu. 

2.1. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB 

ZMIANY BIEG£EGO REWIDENTA 

W okresie obejmuj¹cym historyczne informacje finansowe nie wyst¹piùa zmiana biegùego rewidenta. 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA I JEGO GRUPY 

KAPITA£OWEJ  

Niniejsze wybrane dane finansowe i operacyjne zostaùy opracowane na podstawie zbadanych 
jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta za lata 2003, 2004 i 2005, jednostkowego 

skróconego sprawozdania finansowego za pierwsze póùrocze 2006 roku poddanego przegl¹dowi 

przez biegùego rewidenta, jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze póùrocze 2005 roku 

poddanego przegl¹dowi przez biegùego rewidenta oraz zbadanych skonsolidowanych sprawozdañ 

finansowych Grupy Kapitaùowej za rok 2005, i poddanych przegl¹dowi przez biegùego rewidenta 

sprawozdañ za pierwsze póùrocze 2005 roku i pierwsze póùrocze 2006 roku oraz danych za III kwartaù 

2006, które nie podlegaùy badaniu przez biegùego rewidenta. 
 
Przy prezentacji jednostkowych danych finansowych Emitenta wykorzystano dane jednostki 
dominuj¹cej z raportu rocznego za rok 2004. Przy prezentacji skonsolidowanych danych finansowych 
Grupy Kapitaùowej wykorzystano sprowadzone do porównywalno�ci wobec roku 2005 dane jednostki 

dominuj¹cej z roku 2004.  
 
Prezentacja danych za rok 2003 i 2004 odbywa siê wg Polskich Standardów Rachunkowo�ci, za rok 
2005 (wraz ze sprowadzonymi do porównywalno�ci danymi za rok 2004), pierwsze póùrocze 2005 r. i 

pierwsze póùrocze 2006 r. wg Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci.  
 
Z uwagi, ¿e na dzieñ bilansowy roku poprzedzaj¹cego rok obrotowy 2005 ù¹czne dane jednostki 
dominuj¹cej oraz wszystkich jednostek zale¿nych ka¿dego szczebla, bez dokonywania wyù¹czeñ 

konsolidacyjnych, nie speùniaùy warunków okre�lonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 

r. o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy koñcz¹cy siê 31 grudnia 2004 roku nie byùo sporz¹dzane. 

3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITA£OWEJ 

Poni¿ej zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitaùowej za rok 2005, pierwsze póùrocze 
2006 oraz III kwartaù 2006 r. 
 

mailto:rewit@rewit.com.pl
http://www.rewit.com.pl
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Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie 
III kwartaù 

2006 narast. 
III kwartaù 

2005 narast. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

 Przychody ze sprzeda¿y  40 961 33 450 26 274 21 136 44 568 47 879 

 Koszty sprzeda¿y produktów, tow. i 

materiaùów, w tym:  
33 572 29 622 21 436 18 679 39 502 38 299 

 koszt wytworzenia sprzedanych produktów  32 123 29 329 20 527 18 420 39 033 37 073 

 Zysk brutto na sprzeda¿y  7 389 3 828 4 838 2 457 5 066 9 580 

 Koszty sprzeda¿y  1 924 1 407 1 307 853 1 969 2 284 

 Koszty ogólnego zarz¹du  4 381 4 466 2 916 2 977 5 941 5 617 

 Zysk z dziaùalno�ci operacyjnej  1 132 -2 302 717 -  1 479 -  3 585 2 299 

 EBITDA  3 563 -152 2 314 - 81 -  680 4 678 

 Przychody finansowe  67 2 409 66 2 337 7 121 82 

 Koszty finansowe  1 043 995 805 672 1 317 1 429 

 Zysk brutto  156 -888 - 23 186 2 219 952 

 Podatek dochodowy  -33 -127 - 33 47 571 207 

 Zysk netto  189 -761 10 139 1 648 745 

 Liczba akcji (sztuki)  1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 

 Zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w zù)  1,74 -0,76 0,01 0,09 1,11 0,50 
 Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w 

zù)  
1,74 -0,76 0,01 0,09 1,11 0,50 

 Zadeklarowana lub wypùacona dywidenda 

na akcjê (zù)  0 0 0 0 0 0 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje bilansowe Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie  
III kwartaù 

2006 
III kwartaù 

2005  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

 Aktywa trwaùe, w tym:  28 849 31 308 29 473 31 538 29 875 28 342 

 rzeczowe aktywa trwaùe  27 485 27 063 28 134 27 495 28 656 25 977 
 dùugoterminowe rozliczenia 

miêdzyokresowe  1 273 959 1 256 756 1 174 350 

 Aktywa obrotowe, w tym:  19 018 18 773 20 198 19 391 16 166 17 675 

 zapasy  9 974 7 496 9 635 8 282 6 676 7 058 

 nale¿no�ci krótkoterminowe  8 494 10 459 10 106 10 742 8 406 10 249 

 �rodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty  385 741 336 228 942 229 

 Aktywa razem  55 827 50 081 57 631 50 929 54 001 46 017 

 Kapitaù wùasny (aktywa netto), w tym:  22 938 20 594 22 988 21 397 23 005 21 397 

 kapitaù zakùadowy  7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 

 kapitaù zapasowy  15 108 12 426 15 108 12 426 12 426 12 369 

 pozostaùe kapitaùy rezerwowe  651 651 651 651 651 - 

 zysk z lat ubiegùych  -282 753 - 287 753 754 833 

 zysk (strata) netto  189 -761 10 139 1 648 745 
 Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania, 

w tym:  32 889 29 487 34 643 29 532 30 996 24 620 

 rezerwy na zobowi¹zania  2 233 1 127 2 177 1 048 2 062 480 

 zobowi¹zania dùugoterminowe  7 634 10 524 8 649 11 456 10 787 10 685 

 zobowi¹zania krótkoterminowe  23 013 17 827 23 803 17 028 18 147 13 455 

 Pasywa razem  55 827 50 081 57 631 50 929 54 001 46 017 
�ródùo: Emitent 
 

Tabela: Wybrane pozycje rachunku przepùywów pieniê¿nych Grupy Kapitaùowej 
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Wyszczególnienie 
III kwartaù 

2006 narast. 
III kwartaù 

2005 narast. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 
2005 2004 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

operacyjnej 
3 197 1 898 2 035 1 143 3 697 - 2 277 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaù. 

inwestycyjnej 
-1 288 -3 379 - 1 131 - 2 505 - 3 640 - 13 828 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

finansowej 
-2 466 1 914 -  1 510 1 344 656 15 014 

Przepùywy pieniê¿ne netto -557 433 -  606 - 18 713 - 1 091 
Bilansowa zmiana stanu �rodków 

pieniê¿nych 
-557 433 -  606 - 18 713 1 091 

Úrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu 942 308 942 306 229 1 320 

Úrodki pieniê¿ne na koniec okresu 385 741 336 288 942 229 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje kosztów Grupy Kapitaùowej 

Wyszczególnienie  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

 Amortyzacja  1 597 1 398 2 905 2 379 

 Zu¿ycie materiaùów i energii  18 799 16 711 32 768 31 588 

 Usùugi obce  2 538 2 181 4 676 4 454 

 Podatki i opùaty  217 223 424 463 

 Wynagrodzenia  2 262 2 063 4 168 4 184 

 Ubezpieczenia spoùeczne i inne �wiadczenia  537 515 1 020 1 055 

 Pozostaùe koszty rodzajowe  531 512 1 109 1 071 

 Koszty wedùug rodzaju razem  26 481 23 603 47 070 45 194 
 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeñ 

miêdzyokresowych  - 1 390 -  1 178 -71 79 

 Koszt wytworzenia produktów na wùasne potrzeby 

(wielko�ã ujemna)  
- 341 -   175 -56 -299 

 Koszty sprzeda¿y (wielko�ã ujemna)  - 1 307 -  853 -1 969 -2 284 

 Koszty ogólnego zarz¹du (wielko�ã ujemna)  - 2 916 - 2 977 -5 941 -5 617 

 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  20 527 18 420 39 033 37 073 

�ródùo: Emitent 
 

3.2. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 

Poni¿ej zaprezentowano wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2003-2005, pierwsze póùrocze 

2006, oraz III kwartaù 2006 r. 
 
Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

III kwartaù 
2006 

narast. 

III kwartaù 
2005 

narast. 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

 Przychody ze sprzeda¿y  39 144 33 763 25 265 21 263 44 465 47 879 42 216 
 Koszty sprzeda¿y produktów, tow. i 

materiaùów, w tym:  32 427 29 986 20 857 18 766 39 614 38 197 33 517 

    koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów  
30 344 29 057 19 416 18 423 37 863 36 971 32 713 

 Zysk brutto na sprzeda¿y  6 717 3 777 4 408 2 497 4 851 9 682 8 699 

 Koszty sprzeda¿y  1 770 1 386 1 200 853 1 898 2 284 2 120 

 Koszty ogólnego zarz¹du  4 042 4 308 2 683 2 840 5 717 5 617 5 235 

 Zysk z dziaùalno�ci operacyjnej  959 -2 124 629 - 1 304 -3 436 2 401 1 986 

 EBITDA  3 223 -43 2 118 62 -  670 4 780 3 996 

 Przychody finansowe  66 2 373 66 2 328 7 102 35 38 
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 Koszty finansowe  1 061 995 733 672 1 283 1 530 4 578 

 Zysk brutto  -36 -746 - 38 352 2 383 906 -2 395 

 Podatek dochodowy  -33 -127 - 33 47 571 198 -105 

 Zysk netto  -3 -619 -   5 305 1 812 708 -2 290 

 Liczba akcji (sztuki)  1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 840 000 

 Zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w zù)  1,63 -0,67 0,00 0,20 1,22 0,48 - 2,73 
 Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê 

zwykù¹ (w zù)  
1,63 -0,67 0,00 0,20 1,22 0,48 -2,73 

 Zadeklarowana lub wypùacona 

dywidenda na akcjê (zù)  0 0 0 0 0 0 0 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje bilansowe Emitenta 

 Wyszczególnienie  
III kwartaù 

2006 
III kwartaù 

2005  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

 Aktywa trwaùe, w tym:  29 394 31 668 29 990 31 668 30 262 27 653 16 299 

 rzeczowe aktywa trwaùe  25 178 24 728 25 837 25 834 26 349 25 408 14 733 
 dùugoterminowe rozliczenia 

miêdzyokresowe  1 273 959 1 256 756 1 174 378 479 

 Aktywa obrotowe, w tym:  18 282 18 178 19 158 19 257 15 591 17 772 13 770 

 zapasy  8 912 7 068 8 783 8 329 6 181 7 058 5 634 

 nale¿no�ci krótkoterminowe  8 899 10 384 10 114 10 585 8 350 10 259 6 495 

 �rodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty  319 649 153 264 919 316 1 320 

 Aktywa razem  55 636 49 846 57 108 50 925 53 813 45 425 30 069 

 Kapitaù wùasny (aktywa netto), w tym:  23 206 20 779 23 204 21 703 23 209 20 816  3 078  

 kapitaù zakùadowy  7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450  4 200  

 kapitaù zapasowy  15 108 12 426 15 108 12 426 12 426 12 369  0  

 pozostaùe kapitaùy rezerwowe  651 651 651 651 651 -  946  

 zysk z lat ubiegùych  0 871 - 871 870 42  0  

 zysk (strata) netto  -3 -619 -   5 305 1 812 708  -2 290  
 Zobowi¹zania i rezerwy na 

zobowi¹zania, w tym:  
32 430 29 067 33 904 29 222 30 604 24 609  26 991  

 rezerwy na zobowi¹zania  2 233 1 127 2 177 1 048 2 062 372  175  

 zobowi¹zania dùugoterminowe  7 634 10 524 8 649 11 456 10 787 10 685  2 420  

 zobowi¹zania krótkoterminowe  22 554 17 407 23 064 16 718 17 755 13 552  24 181  

 Pasywa razem  55 636 49 846 57 108 50 925 53 813 45 425  30 069  

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wybrane pozycje rachunku przepùywów pieniê¿nych Emitenta 

Wyszczególnienie 

III kwartaù 
2006 

narast. 

III kwartaù 
2005 

narast. 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

operacyjnej 
3 031 2 486 1 899 888 4 021 -2 277 5 794 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaù. 

inwestycyjnej 
-1 288 -2 676 -  1 131 -  2 198 -1 877 -13 828 -535 

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci 

finansowej 
-2 343 610 - 1 534 1 345 -1 454 15 014 -4 791 

Przepùywy pieniê¿ne netto -600 420 - 766 35 690 -1 091 468 
Bilansowa zmiana stanu �rodków 

pieniê¿nych 
-600 420 - 766 35 0 0 0 

Úrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu 919 229 919 229 229 1 320 852 

Úrodki pieniê¿ne na koniec okresu 319 649 153 264 919 229 1 320 

�ródùo: Emitent 
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4. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka zwi¹zane z Emitentem i jego dziaùalno�ci¹ zostaùy przedstawione w Czê�ci II 

niniejszego Prospektu. 

5. INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE KAPITA£OWEJ 

5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

5.1.1. PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Zgodnie z § 1 Statutu Emitenta, Emitent dziaùa pod firm¹ Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-
Box� Spóùka Akcyjna.  Zgodnie z art. 305 § 2 Ksh, Emitent mo¿e u¿ywaã w obrocie skrótu 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A.  

5.1.2. MIEJSCE REJETRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Postanowieniem S¹du Rejonowego w Gdañsku, XVI Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S¹dowego, Emitent zostaù wpisany do rejestru przedsiêbiorców prowadzonego przez ten S¹d dnia 14 

listopada 2002 r. pod numerem KRS 0000139210. Wcze�niej Spóùka byùa zarejestrowana w rejestrze 
handlowym pod numerem RHB 1643. 

5.1.3. DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTA£ UTWORZONY 

Spóùka powstaùa w wyniku przeksztaùcenia spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� 
Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Sùupsku, wpisanej do Rejestru Handlowego Dziaù B Nr 

1036, prowadzonej przez S¹d rejonowy w Sùupsku VIII Wydziaù Gospodarczo-Rejestrowy, na 
podstawie uchwaùy podjêtej w formie aktu notarialnego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

w dniu 7 grudnia 1998 roku przed Notariuszem Radosùawem Rynkiewiczem, prowadz¹cym Kancelariê 

Notarialn¹ w Sùupsku, przy ul. Jana Kiliñskiego 3 (Repertorium A numer 7904/1998). 
Rejestracja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. nast¹piùa 22 czerwca 1999 roku. 
 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna zostaùa utworzona na podstawie 

przepisów Kodeksu Handlowego. Od dnia 1 stycznia 2001 roku do Emitenta stosuj¹ siê przepisy KSH. 
 
Czas trwania dziaùalno�ci Spóùki jest nieograniczony. 
 

5.1.4. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA 

PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIA£A EMITENT, KRAJ SIEDZIBY 

ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 

Nazwa (firma): Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna 

Forma Prawna: Spóùka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi dziaùa Emitent: 

Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks Spóùek Handlowych 

(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póên. zm.), Statut Spóùki, inne przepisy 

dotycz¹ce Spóùek prawa handlowego 
Siedziba: Sùupsk 

Adres: 76-200 Sùupsk, ul. Lutosùawskiego 17A 

Telefon: +48 59 8400880 

Fax: +48 59 8420528 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@plast-box.com 

Adres strony internetowej: www.plast-box.com 

mailto:sekretariat@plast-box.com
http://www.plast-box.com
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5.1.5. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIA£ALNOÚCI GOSPODARCZEJ 

EMITENTA I GRUPY KAPITA£OWEJ 

Pocz¹tkiem historii Emitenta byù prywatny zakùad rzemie�lniczy, który w 1983 roku zaùo¿yli bracia 

Waldemar i Grzegorz Pawlak. Zakùad zajmowaù siê produkcj¹ artykuùów gospodarstwa domowego z 

tworzyw sztucznych. We  wrze�niu 1991 r. Waldemar Pawlak utworzyù z Franciszkiem Preis - 
konstruktorem form wtryskowych z dùugoletnim do�wiadczeniem � spóùkê cywiln¹ pod nazw¹ Zakùad 

Wytwarzania Artykuùów z Tworzyw Sztucznych ,,Plast-Box� s.c. Siedziba firmy mie�ciùa siê w 

Gaùêzinowie.  
W styczniu 1993 roku do spóùki doù¹czyù jako trzeci wspólnik Grzegorz Pawlak. 
21 lutego 1994 roku zarejestrowana zostaùa w rejestrze handlowym spóùka z ograniczon¹ 

odpowiedzialno�ci¹ - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ,,Plast-Box�� z siedzib¹ w Kar¿cinie. 

Udziaùowcami spóùki stali siê trzej wspólnicy dotychczasowej spóùki cywilnej. 22 czerwca 1998 r. 

podjêta zostaùa uchwaùa o zmianie siedziby spóùki z Kar¿cina na Sùupsk. 
W grudniu 1998 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PTS �Plast-Box� sp. z o. o. 

podjêùo uchwaùê przeksztaùceniu w spóùkê akcyjn¹. Rejestracja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

�Plast-Box� S.A. nast¹piùa  22 czerwca 1999 roku. 
Od roku 27 lutego 2004 Spóùka jest notowana na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie. 
31 marca 2004 r. zawi¹zano spóùkê zale¿n¹ Plast-Box Ukraina Spóùka z ograniczon¹ 

odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Czernichowie na Ukrainie, w której Emitent obj¹ù 80% udziaùów.  
W maju 2005 roku nast¹piùa zmiana struktury udziaùowców dziaùaj¹cej na Ukrainie spóùki zale¿nej  

Plast-Box Ukraina. Spóùka weszùa w posiadanie 100% udziaùów w spóùce-córce, podwy¿szaj¹c swój 

udziaù z dotychczasowych 80%. Wystêpuj¹cy od pocz¹tku utworzenia nowej spóùki udziaùowiec 

ukraiñski: Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ �Softswit�, wyst¹più ze spóùki z powodu 

niemo¿no�ci partycypacji w jej dalszym dynamicznym rozwoju. 

5.2. INWESTYCJE 

5.2.1. OPIS G£ÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA  

Dziaùania inwestycyjne prowadzone przez Spóùkê w latach 2003 �2005 i w roku 2006 do daty 
dokumentu rejestracyjnego oraz przez Grupê Kapitaùow¹ w 2005 r. i w roku 2006 do daty dokumentu 
rejestracyjnego byùy skoncentrowane przede wszystkim na: pozyskaniu maszyn i urz¹dzeñ 

pozwalaj¹cych na wzrost zdolno�ci produkcyjnych oraz poprawê jako�ci wyrobów zakùadu krajowego i 

zapewnieniu parku technicznego niezbêdnego do uruchomienia produkcji w Plast-Box Ukraina Sp. z 
o.o. W II póùroczu 2005 roku Emitent zrealizowaù inwestycje w wielokrotne formy wtryskowe dla 

opakowañ (kubków) o pojemno�ciach 0,8 i 2,0 litra, przeznaczonych w gùównej mierze dla bran¿y 

spo¿ywczej. Zastosowanie tej technologii pozwoliùo na istotne zwiêkszenie mocy produkcyjnych oraz 

rentowno�ci wyrobu � przy praktycznie niezmienionym poziomie kosztów staùych (nie zwi¹zanych z 

surowcem) w trakcie jednego cyklu uzyskiwane s¹ dwie sztuki wyrobu, a nie jedna jak to byùo 

dotychczas.  
 
Poni¿ej przedstawiono charakterystykê nakùadów inwestycyjnych Emitenta i Grupy Kapitaùowej 

zarówno w odniesieniu do warto�ci niematerialnych i prawnych, maj¹tku rzeczowego, jak i inwestycji 

kapitaùowych przeprowadzonych w latach 2003-2005 oraz w roku 2006 do daty dokumentu 
rejestracyjnego.  
 
Tabela. Nakùady inwestycyjne poniesione przez Grupê Kapitaùow¹  

Po 30-06-2006 
do daty dokumentu 

rejestracyjnego 

I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 2005 Wyszczególnienie 

tys. zù struktura tys. zù struktura tys. zù struktura tys. zù struktura 
Warto�ci 

niematerialne i 
prawne 

30 13,76 42 3,10 2 0,07 3 0,05 

Rzeczowe aktywa 
trwaùe 

188 86,24 1 315 96,90 2 874 99,93 5 633 99,95 

- grunty 0  0 0 0 0 0 0 0 
- budynki i 

budowle 
61 27,98 7 0,50 339 11,79 1 174 21,89 
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- urz¹dzenia 

techniczne i 
maszyny 

121 55,50 1 259 92,80 2 366 82,27 4 131  73,30 

- �rodki 

transportu 
6 2,76 46 3,40 111 3,86 211  3,74 

Inne �rodki trwaùe 0 0 3 0,20 58 2,01 117 1,02 
Aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 
Razem nakùady 

poniesione 

218 100 1 357 100 2 876 100 5 636 100 

�ródùo: Emitent 

 

Tabela. Nakùady inwestycyjne poniesione przez Emitenta  

Po 30-06-2006 
do daty 

dokumentu 
rejestracyjnego 

I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 2005 2004 2003 Wyszczegól

nienie 

tys. zù struktura 
% 

tys. zù struktura 
% 

tys. zù struktura 
% 

tys. zù struktura 
% 

tys. zù struktura 
% 

tys. zù struktura 
% 

Warto�ci 

niematerialn
e i prawne 

30 16 40 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rzeczowe 
aktywa 
trwaùe 

118 63 1 173 88,00 2 061 70,58 4 249 70,69 13 641 93,58 2 170  100 

- grunty 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- budynki i 

budowle 
0 0 0  0 236 8,08 236 3,93 190 1,30 0 0 

- 
urz¹dze

nia 
technicz
ne i 
maszyny 

112 60 1 127  84,55 1 707 58,46 3 897 64,83 13 205 90,59 2 077 95,78 

- �rodki 

transport
u 

6 3 46  3,45 112 3,84 111 1,85 219 1,50 89 4,10 

Inne �rodki 

trwaùe 
0 0 0  0 6 0,20 5 0,08 27 0,19 4 0,19 

Aktywa 
finansowe 

39 21 120 9,00 859 29,42 1 762 29,31 935 6,42 0 0 

Razem 

nakùady 

poniesione 

187 100 1 333 100 2 920 100 6 011 100 14 576 100 2 170 100 

�ródùo: Emitent 
 
Gùównym êródùem finansowania nakùadów inwestycyjnych Grupy Kapitaùowej w okresie 2005 i w roku 

2006 do daty dokumentu rejestracyjnego byùy leasing oraz �rodki wùasne. 
 
W 2005 roku Grupa Kapitaùowa zainwestowaùa w warto�ci niematerialne i prawne kwotê 3 tys. zù w 

tym: 
- oprogramowanie komputerowe 3 tys. zù 
 
w rzeczowe aktywa trwaùe 5 633 tys. zù. w tym: 
- nakùady na inwestycjê w obcych �rodkach trwaùych � budynki 938 tys. zù 
- nakùady na modernizacje budynków wùasnych � 236 tys. zù 
- wtryskarki  w kwocie 2 329 tys. zù, 
- formy wtryskowe w kwocie 1 139  tys. zù, 
- roboty przemysùowe  w kwocie 178 tys. zù, 
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- pozostaùe �rodki trwaùe w kwocie 696 tys. zù 
 
inne �rodki trwaùe 117 tys. zù w tym: 
- kopiarka w kwocie 5 tys. zù, 
- centrala telefoniczna 17 tys. zù 
- zestawy komputerowe 37 tys. zù 
- pozostaùe 58 tys. zù. 
 
W I póùroczu  2006 roku Grupa Kapitaùowa zainwestowaùa w warto�ci niematerialne i prawne kwotê 42  

tys. zù. w tym: 
- system kodów kreskowych w kwocie 40 tys. zù, 
- inne programy komputerowe 2 tys. zù 
 
w rzeczowe aktywa trwaùe 1 315 tys. zù w tym: 
- formy wtryskowe w kwocie 946 tys. zù, 
- terminale do systemu kodów kreskowych w kwocie 84 tys. zù, 
- sprê¿arka  w kwocie 56 tys. zù, 
- pozostaùe �rodki trwaùe w kwocie 226  tys. zù 
 
inne �rodki trwaùe 3 tys. zù w tym: 
centrala telefoniczna 3 tys. zù. 
 
W okresie po 30-06-2006 r. do daty dokumentu rejestracyjnego Grupa Kapitaùowa zainwestowaùa w 

warto�ci niematerialne i prawne kwotê 30 tys. zù  (system zarz¹dzania produkcj¹). 
 
w rzeczowe aktywa trwaùe 188 tys. zù w tym: 
- budynki 10 tys. zù 
- drogi 51 tys. zù 
- dozowniki barwnika 51 tys. zù 
- osuszacz powietrza 25 tys. zù 
- kruszarka 12 tys. zù 
- spawarka 12 tys. zù 
- sprzêt komputerowy 16 tys. zù 
- konstrukcja chùodni 3 tys. zù  
- silosy do tworzywa 2 tys. zù 
- wózek widùowy 6 tys. zù. 
 
Gùównym êródùem finansowania nakùadów inwestycyjnych Emitenta w latach 2003 �2005 oraz w roku 
2006 do daty dokumentu rejestracyjnego byùy �rodki wùasne pozyskane z emisji akcji serii D oraz 

leasing. 
 
Poniesione nakùady inwestycyjne w Spóùce przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co :  
W 2003 roku Spóùka zainwestowaùa w rzeczowe aktywa trwaùe: 2 170 tys. zù w tym: 
- formy wtryskowe w kwocie 1 556 tys. zù, 
- regaùy magazynowe  w kwocie 429 tys. zù, 
- wózki widùowe w kwocie 66 tys. zù,  
- pozostaùe 115 tys. zù 
 
inne �rodki trwaùe 4 tys. zù w tym: 
- odkurzacze przemysùowe w kwocie 4 tys. zù, 
 
W 2004 roku Spóùka zainwestowaùa w rzeczowe aktywa trwaùe 13 641 tys. zù w tym: 
-  wtryskarki w  kwocie 7 043 tys. zù, 
-  maszyny drukarskie w kwocie 2 841 tys. zù, 
-  formy wtryskowe w kwocie 921 tys. zù, 
- agregaty chùodnicze w kwocie 673 tys. zù, 
- roboty do etykietowania w kwocie 460 tys. zù, 
- szafa transformatorowa w kwocie 326 tys. zù 
- pozostaùe �rodki trwaùe w kwocie 1 377 tys. zù 
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inne �rodki trwaùe 27 tys. zù w tym: 
- system kontroli czasu w kwocie 22  tys. zù, 
- pozostaùe �rodki trwaùe  w kwocie 5 tys. zù  
w aktywa finansowe 935 tys. zù  
- udziaùy w  PB Ukraina w kwocie 935 tys. zù, 
 
W 2005 roku Spóùka zainwestowaùa w rzeczowe aktywa trwaùe 4 249 tys. zù w tym: 
- wtryskarki  w kwocie 2 329 tys. zù, 
- formy wtryskowe  w kwocie 1 139  tys. zù, 
- roboty przemysùowe  w kwocie 178 tys. zù, 
- pozostaùe �rodki trwaùe w kwocie 603 tys. zù 
 
inne �rodki trwaùe 5  tys. zù w tym: 
- kopiarka w kwocie 5  tys. zù, 
 
w aktywa finansowe 1 762  tys. zù  
- udziaùy w PB Ukraina w kwocie 1 762  tys. zù, 
 
W I póùroczu 2006 roku Spóùka zainwestowaùa w warto�ci niematerialne i prawne kwotê 40 tys. zù. w 

tym: 
- system kodów kreskowych w kwocie 40  tys. zù, 
 
w rzeczowe aktywa trwaùe 1 173  tys. zù. w tym: 
- formy wtryskowe  w kwocie 946 tys. zù, 
- terminale do systemu kodów kreskowych  w kwocie 84  tys. zù, 
- sprê¿arka  w kwocie 56  tys. zù, 
-  pozostaùe �rodki trwaùe w kwocie 87 tys. zù 
 
w aktywa finansowe 120 tys. zù w tym:  
- udziaùy w PB Ukraina w kwocie 120  tys. zù. 
 
W okresie po 30-06-2006 do daty dokumentu rejestracyjnego Spóùka zainwestowaùa w warto�ci 

niematerialne i prawne  30 tys. zù ( system zarz¹dzania produkcj¹), 
 
w rzeczowe aktywa trwaùe  118 tys. zù 
- dozowniki barwnika 51 tys. zù 
- osuszacz powietrza 25 tys. zù 
- kruszarka 12 tys. zù 
- spawarka 12 tys. zù 
- sprzêt komputerowy 10 tys. zù 
-  wózek widùowy 6 tys. zù 
- silosy do tworzywa 2 tys. zù 
 
w aktywa finansowe 39 tys. zù w tym: 
-udziaùy w PB Ukraina 39 tys. zù. 

5.2.2. OPIS OBECNIE PROWADZONYCH G£ÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA 

W II póùroczu 2006 r. Grupa Kapitaùowa kontynuuje rozpoczête inwestycje zwi¹zane gùównie z 

tworzeniem informatycznego systemu zarz¹dzania produkcj¹. 
Zakres przeprowadzonych inwestycji obejmuje przede wszystkim nakùady na rzeczowe aktywa trwaùe 

ponoszone w Spóùce, w tym w szczególno�ci zakup: 
 

1. Formy na pojemnik - w kwocie 41 tys. zù 
2. Systemy zarz¹dzania produkcj¹ � w kwocie 150 tys. zù 
 

Ponadto w  spóùce zale¿nej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. kontynuowana jest modernizacja budynku. 
Na dzieñ 30-09-2006 r. wysoko�ã nakùadów wynosi 12 tys. zù. 
 
�ródùem finansowania inwestycji w II póùroczu 2006 r. byùy �rodki wùasne. 
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5.2.3. INFORMACJE DOTYCZ¥CE G£ÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA I GRUPY 

KAPITA£OWEJ W PRZYSZ£OÚCI 

Planowane inwestycje Emitenta i Grupy Kapitaùowej dotyczyã bêd¹ inwestycji  w maszyny i urz¹dzenia 

zwiêkszaj¹ce efektywno�ã produkcji, zdolno�ci produkcyjne oraz jako�ã wyrobów.  
 
Emitent w okresie do koñca 2010 r. zakùada realizacjê inwestycji w zakùadzie w Sùupsku o ù¹cznej 

warto�ci okoùo 11.719,8 tys. zù. Inwestycje dotyczyã bêd¹ maszyn z oprzyrz¹dowaniem, form 

wtryskowych oraz oprogramowania. 
 
Spóùka zale¿na Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. w okresie do koñca 2010 r. zamierza przeprowadziã 
inwestycje w maszyny i urz¹dzenia do produkcji tworzyw sztucznych o ù¹cznej warto�ci okoùo 4.593 

tys. zù. 
 
Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu Emitent ani Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. nie podjêli wi¹¿¹cych 

zobowi¹zañ co do realizacji konkretnych wydatków inwestycyjnych.  
 
Tabela: Planowane inwestycje Grupy Kapitaùowej (tys. zù) 

Inwestycje 
do koñca 

2006 
2007 2008 2009 2010 

Warto�ci niematerialne i 

prawne 
60 50 0 0 0 

Rzeczowe aktywa trwaùe 193 9809,8 2200 2000 2000 

Razem 253 9859,8 2200 2000 2000 

�ródùo: Emitent 
 

6. ZARYS OGÓLNY DZIA£ALNOÚCI EMITENTA 

6.1. DZIA£ALNOÚÃ PODSTAWOWA 

6.1.1. Opis i gùówne czynniki charakteryzuj¹ce podstawowe obszary dziaùalno�ci 

oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta dziaùalno�ci operacyjnej 

 
Podstawowym przedmiotem dziaùalno�ci PTS PLAST-BOX S.A. jest produkcja opakowañ z tworzyw 

sztucznych - wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna skierowana jest do odbiorców z 

bran¿y handlowej, chemicznej (farb i lakierów, gùadzi, tynków, zapraw) oraz spo¿ywczej.  

6.1.1.1. Wiadra 

Oferta Spóùki w tym asortymencie obejmuje opakowania w formie �wiadra� o trzech podstawowych 
ksztaùtach: tradycyjnego okr¹gùego, owalnego (produkcja na Ukrainie) i prostok¹tnego. Wiadra 

produkowane s¹ w wielu kolorach, mog¹ byã dostarczane  z nadrukiem wykonywanym w Spóùce lub 

jako gùadkie (bez nadruku). W sprzeda¿y dominuj¹ wiadra z nadrukiem.  
 
Kolejnym wyró¿nikiem asortymentowym jest pojemno�ã jednostkowa wiader, zawieraj¹ca siê w 

szerokim przedziale od 0,55 do 33 litrów, przy wysoko�ci od 80,5 mm do 404 mm i ciê¿arze od 29,2 g 

do 1300 g. Wiadra w zale¿no�ci od oczekiwañ klienta mog¹ byã wyposa¿one w uchwyty (r¹czki) 

metalowe lub plastikowe. Dodatkowo, wiadra ró¿ni¹ siê faktem posiadania plomby lub jej brakiem. 

Plomby gwarantuj¹ nienaruszalno�ã wsadu wiadra po napeùnieniu go u producenta przed 

wykorzystaniem przez nabywcê ostatecznego. 
  
Oferowana jest peùna gama kolorystyczna wiader, pokrywek i r¹czek plastikowych, równie¿ o ró¿nych 

kolorach w jednym zestawie. Spóùka na zlecenie zamawiaj¹cego mo¿e na wyrobach biaùych, jak i 

kolorowych wykonaã nadruk wg zleconego wzoru. Spóùka dysponuje nowoczesnymi maszynami do 
nadruku metod¹ suchego offsetu, a nadruk mo¿e byã wykonany maksymalnie do 10 kolorów. Przy 

zdobieniu wiader wykorzystywana jest tak¿e technologia IML, polegaj¹ca na wtapianiu gotowej 

etykiety z nadrukiem w wiadro ju¿ w procesie wtrysku. 
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Wyroby speùniaj¹ wszystkie normy wytrzymaùo�ci, szczelno�ci, odporno�ci na wysokie temperatury, 

obowi¹zuj¹ce w Polsce i w krajach zachodnich. Spóùka posiada certyfikat ISO 9001: 2000, a tak¿e 

certyfikat HACCP, gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo higieniczne opakowañ dla bran¿y spo¿ywczej. 

Spóùka na bie¿¹co bada jako�ã swoich produktów we wùasnym laboratorium.  
 
Wiadra plastikowe to podstawowy rodzaj opakowania dla farb i lakierów wodorozcieñczalnych, zapraw 

murarskich, tynków, gùadzi, klejów itp. produktów. Odchodzenie przemysùu farb i lakierów od wyrobów 

opartych na rozpuszczalnikach w kierunku wyrobów wodorozcieñczalnych ze wzglêdu na 

bezpieczeñstwo ekologiczne, poszerza rynek dla opakowañ Spóùki, eliminuj¹c wiadra metalowe. 

Równie¿ w przemy�le spo¿ywczym wiadra o ró¿nej pojemno�ci i ksztaùcie coraz czê�ciej wypieraj¹ 

inne rodzaje opakowañ.  

6.1.1.2. Skrzynie 

Oferta Spóùki w zakresie produkcji skrzynek jest zró¿nicowana co do wzornictwa i pojemno�ci (od 10 

do 46 litrów) - st¹d waga skrzynki mo¿e siê wahaã od 540 do 2000 g. Równie¿ pod wzglêdem 

kolorystycznym Spóùka jest w stanie speùniã oczekiwania klienta, produkuj¹c wyroby w bogatej 

kolorystyce. Wzornictwo skrzynek jest pochodn¹ ich przeznaczenia. Pod tym wzglêdem Spóùka 

produkuje skrzynki zwykùe i ma mo¿liwo�ci produkcji skrzynek skùadanych, o ksztaùtach uzale¿nionych 

od oczekiwañ odbiorców. W wielu bran¿ach przemysùu spo¿ywczego przyjêùy siê ró¿ne wzory 

skrzynek, ró¿ni¹cych siê ksztaùtem i pojemno�ci¹. Wiêkszo�ã wzorów skrzynek obecnych na rynku 

jest zastrze¿one i ich produkcja wymaga posiadania licencji. Gùówni odbiorcy skrzynek w przemy�le 

spo¿ywczym, to producenci pieczywa, miêsa, nabiaùu. Skrzynki to tradycyjny rodzaj opakowania 

stosowany przez producentów warzyw i owoców.  
 
Na ¿yczenie klienta, na skrzynce umieszcza siê nadruk pùaski, dwukolorowy, metod¹ sitodruku. Przy 

du¿ych partiach i obiecuj¹cej, dùugofalowej wspóùpracy, klient mo¿e zamówiã skrzynkê z 

�wyciskanym�� lub wygrawerowanym napisem zawieraj¹cym odpowiednie informacje.  

6.1.1.3 Struktura przychodów ze sprzeda¿y osi¹ganych przez Grupê Kapitaùow¹ 

Emitenta 

Ilo�ciowa sprzeda¿  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w  latach 2003-2005 
oraz w pierwszym póùroczu roku 2005 i 2006 
 

 I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

Ilo�ã 

tys.szt. 
Udziaù 

1.Wiadra 13 156,4 97,1% 11 469,3 97,1% 23 423,8 96,9% 21 910,4 95,8% 18 417,3 95,5% 

2.Skrzynki 389,6 2,9% 338,0 2,9% 757,3 3,1% 969,2 4,2% 860,7 4,5% 

RAZEM 13 546,0 100,0% 11 807,3 100,0% 24 181,1 100,0% 22 879,6 100,0% 19 278,0 100,0% 

�ródùo: Emitent 
 
W strukturze wolumenowej sprzeda¿y produktów charakterystycznymi zjawiskami s¹: wzrost ogólnego 

wolumenu sprzeda¿y produktów oraz wzrost znaczenia segmentu wiader w strukturze sprzeda¿y. 

Wzrost wolumenu sprzedanych wiader w pierwszym póùroczu 2006 roku w stosunku do analogicznego 

okresu roku 2005 wyniósù 14,7%, wzrost wolumenu sprzedanych skrzynek w pierwszym póùroczu 

2006 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2005 wyniósù 15,2%. 
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Warto�ã sprzeda¿y  podstawowych grup asortymentowych: wiader  i skrzynek oraz przychodów ze 

sprzeda¿y usùug, towarów i materiaùów w latach 2003-2005 oraz w pierwszym póùroczu roku 2005 i 

2006 
 I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�ã 

tys.PLN 
Udziaù 

1.Wiadra 21 857 83,2% 16 816 79,56% 35 699, 80,1% 35 281 73,7% 31 937 75,7% 

2.Skrzynki 3 051 11,6% 2 686 12,71% 5 891 13,2% 8 372 17,5% 7 380 17,5% 

Przychody ze 

sprzeda¿y usùug 
366 1,4% 1 476 6,98% 2 633 5,9% 2 491 5,2% 1 915 4,5% 

Przychody ze 

sprzeda¿y produktów 

i usùug 

25 274 96,2% 20 978 99,25% 44 223 99,2% 46 144 96,4% 41 232 97,7% 

Przychody ze 

sprzeda¿y towarów i 

materiaùów 

1 000 3,8% 158 0,75% 345 0,8% 1 735 3,6% 984 2,3% 

RAZEM 26 274 100,0% 21 136 100,00% 44 568 100,0% 47 879 100,0% 42 216 100,0% 

�ródùo: Emitent 
 
Trendy wolumenowe potwierdzaj¹ trendy w sprzeda¿y w ujêciu warto�ciowym. Przychody z segmentu 
skrzynki w roku 2005 spadùy o okoùo 30%, a wyniki uzyskane po I póùroczu 2006 nie wskazuj¹ na 

mo¿liwo�ã dynamicznego zwiêkszenia sprzeda¿y w tym segmencie, wskazuj¹c na stagnacjê. Siù¹ 

napêdow¹ przychodów ze sprzeda¿y jest segment wiader, który wzrósù w roku 2005 o 1,2%, a w 

pierwszym póùroczu 2006 o 30% w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku, co wskazuje na 

mo¿liwo�ã uzyskania wysokiej dynamiki przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej w roku 2006 w 

stosunku do roku 2005. Udziaù segmentu wiadra w ogólnej sprzeda¿y wynosi po póùroczu 2006 roku 

83,2% wobec 80,1% w caùym roku 2005. Warta odnotowania jest okoùo dwukrotnie wy¿sza dynamika 

wzrostu warto�ciowego segmentu wiader od wzrostu wolumenu sprzeda¿y (pierwsze póùrocze 2006 w 

stosunku do pierwszego póùrocza 2005). Wynika to ze wzrostu �redniej ceny sprzedanego wiadra o 

13,3% do poziomu 1,66 PLN, co �wiadczy o wiêkszej mo¿liwo�ci przenoszenia wzrostu cen surowców 

na ceny produktów oraz o ukierunkowaniu popytu rynkowego na produkty lepszej jako�ci o wy¿szym 

stopniu przetworzenia. 
 
Podstawowym rynkiem, na którym dziaùa Plast-Box jest rynek polski, gdzie Emitent systematycznie 
wzmacnia swoj¹ pozycjê oraz potencjaù dystrybucyjny. Ostatnie lata i pierwsze póùrocze 2006 

przyniosùy jednak wzrost znaczenia eksportu w sprzeda¿y Grupy Kapitaùowej, co jest efektem 

realizacji d¹¿enia Emitenta do uzyskania udziaùu eksportu w przychodach ogóùem na poziomie 

zbli¿onym do udziaùu kosztów surowców (zakupy dokonywane s¹ w euro) w kosztach ogóùem (okoùo 

50-55%).  
 
Przychody ze sprzeda¿y Grupy Kapitaùowej Emitenta w podziale na rynek polski, rynek UE za 

wyj¹tkiem Polski oraz rynki eksportowe 
Przychody ze sprzeda¿y I póùrocze 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

Kraj (tys. PLN) 14 040 27 479 30 477 28 747 

Kraj (%) 53,4% 61,7% 63,7% 68,1% 

Eksport (tys. PLN) 4 774 7 202 10 579 13 469 

Eksport (%) 18,2% 16,2% 22,1% 31,9% 

Sprzeda¿ wewn¹trzwspólnotowa (tys. 

PLN) 7 460 9 887 6 823 0 

Sprzeda¿ wewn¹trzwspólnotowa (%) 28,4% 22,2% 14,3% 0,0% 
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Razem (tys. PLN) 26 274 44 568 47 879 42 216 

�ródùo: Emitent 
 

Sprzeda¿ Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A. w prezentowanych okresach kierowana byùa na rynek 

krajowy i na rynki zagraniczne. W 2005 roku nast¹più wzrost udziaùu zagranicy w strukturze 

przychodów ze sprzeda¿y o 2 punkty procentowe do poziomu 38,4%. W porównaniu z poprzednim 

rokiem ogólna warto�ã sprzeda¿y za granicê spadùa o 1,8%. Pierwsze sze�ã miesiêcy roku 2006 

przyniosùo zwiêkszenie udziaùu sprzeda¿y za granicê do 46,6% przychodów ze sprzeda¿y ogóùem.  
 
W prezentowanych okresach stopniowo maleje udziaù przychodów ze sprzeda¿y realizowanych na 

rynku krajowym, co jest zgodne ze strategi¹ Grupy Kapitaùowej Emitenta, zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia 

analogicznego udziaùu sprzeda¿y denominowanej w euro w strukturze sprzeda¿y ogóùem do udziaùu 

kosztów surowców denominowanych w euro w strukturze kosztów ogóùem (okoùo 50-55%). 
Najszybciej rozwijaj¹cym siê segmentem geograficznym jest sprzeda¿ wewn¹trzwspólnotowa, która w 

pierwszej poùowie roku 2006 osi¹gnêùa 28,4% udziaùu w przychodach ogóùem. Pozycja ta pojawia siê 

w zestawieniu pocz¹wszy od maja roku 2004 � momentu akcesji Polski do UE. 
 
Struktura przychodów ze sprzeda¿y wg bran¿ odbiorców Grupy Kapitaùowej Emitenta  

  
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Bran¿a handlowa  39,30% 42,60% 43,20% 37,50% 23,00% 

Bran¿a chemiczna 32,60% 37,30% 33,50% 37,60% 47,90% 

Bran¿a spo¿ywcza 27,60% 19,60% 22,90% 21,20% 27,00% 

Inne 0,50% 0,50% 0,40% 3,70% 2,10% 

Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 

�ródùo: Emitent 

Udziaùy poszczególnych bran¿ w prezentowanych okresach ulegaj¹ znacznym wahaniom i trudno wyodrêbniã 

jednoznaczne trendy. Ogólnie mo¿na stwierdziã, ¿e na znaczeniu zyskuj¹ odbiorcy z bran¿y handlowej kosztem 

bran¿y chemicznej, a pierwsze póùrocze 2006 wskazuje na o¿ywienie popytu w bran¿y spo¿ywczej.  
 

6.1.2. Nowe produkty lub usùugi 

Nasilaj¹ca siê konkurencja na rynku polskim oraz zmieniaj¹ce siê trendy wzornicze wymuszaj¹ na 

Emitencie i Grupie Kapitaùowej dynamiczne dziaùania w zakresie wdra¿ania nowych technologii oraz 

opracowywania i wdra¿ania nowych produktów. Wszystkie nowe wdro¿enia zwi¹zane s¹ z 

segmentami produktów, w których Emitent prowadzi ju¿ dziaùalno�ã i w wiêkszo�ci obejmuj¹ produkty 

z segmentu wiadra. Poni¿ej przedstawione zostaùo zestawienie najwa¿niejszych nowych produktów, 

wprowadzonych do sprzeda¿y w okresie od roku 2003 do 30.06.2006. 
 

Pozycja I p. 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

  Ilo�ã w szt. Warto�ã w  

PLN Ilo�ã w szt. Warto�ã w  

PLN Ilo�ã w szt. Warto�ã w  

PLN Ilo�ã w szt. Warto�ã w  

PLN 

pojemnik okr. 1,6L 244 420 187 247,40 141 117 109 483,80 808 500 745 584,00 138 180 113 072,40 

wiadro prost. 2,5L 328 320 447 120,30 512 970 663 457,45 217 748 279 580,99 3 920 4 831,40 

wiadro prost. 5,0L 426 575 873 463,20 812 826 1 503 972,46 762 300 1 359 963,20 13 930 25 004,30 

wiadro prost. 10,0L 139 272 546 538,20 205 485 745 114,45 121 830 465 526,98 6 930 21 948,30 

wiadro okr. 5L 
nowe 823 320 1 343 745,45 1 204 815 1 804 502,41 41 724 103 796,17 0 0,00 

wiadro okr. 1L 
nowe 1 752 190 852 942,20 1 095 669 528 104,54 0 0,00 0 0,00 

wiadro okr. 20L 
nowe 

157 560 783 861,30 14 731 65 792,00 0 0,00 0 0,00 

wiadro okr. 10L 
nowe 

102 019 325 397,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Razem 3 973 676 5 360 315,81 3 987 613 5 420 427,11 1 952 102 2 954 451,34 162 960 164 856,40 
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6.2. G£ÓWNE RYNKI, NA KTÓRYCH EMITENT PROWADZI 

DZIA£ALNOÚÃ 

Emitent i jego Grupa Kapitaùowa dziaùaj¹ w bran¿y opakowañ. Úwiatowy rynek opakowañ w ujêciu 

warto�ciowym w roku 2005 szacowany jest na okoùo 387 mld euro. Do najwiêkszych �wiatowych 

producentów mo¿na zliczyã USA (okoùo 95 mld euro), Japoniê (okoùo 46 mld euro) oraz Chiny (okoùo 

30 mld euro). Warto�ã europejskiego rynku opakowañ szacuje siê na okoùo 111 mld euro. Oczekuje 

siê okoùo 5% wzrostu �wiatowego rynku w roku 2006, przy czym najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym 
siê rynkiem bêd¹ Chiny (+10%).  
 
Rynek polski stanowi niecaùy 1% �wiatowego rynku opakowañ i w ujêciu warto�ciowym w roku 2005 

wyniósù okoùo 3,7 mld euro (95 euro na mieszkañca). Oczekuje siê wzrostu polskiego rynku o okoùo 

8% w roku 2006. Wielko�ã produkcji i zu¿ycia opakowañ w Polsce to okoùo 3,5 mln ton, czyli 92 kg na 

mieszkañca. Rynek producentów opakowañ jest rozdrobniony � dziaùa na nim okoùo 5 tys. Firm, przy 

czym okoùo 250 z nich posiada mniej wiêcej 75% rynku.  
 
Zu¿ycie opakowañ w Polsce pozostaje niskie w porównaniu do rynku Unii Europejskiej.  W 

przeliczeniu na mieszkañca zu¿ycie opakowañ w krajach �starej� UE wynosi okoùo 270 euro, podczas 

gdy w Polsce jest to 95 euro.  W oczekiwaniu na wyrównywanie tych dysproporcji, na rynku pojawiùy 

siê nowoczesne moce produkcyjne. Nadpoda¿ szacowana jest obecnie na okoùo 25%.  
 
Rozwój bran¿y uwarunkowany jest gùównie poziomem zasobno�ci spoùeczeñstwa, poniewa¿ zmiany w 

poziomie zu¿ycia opakowañ wynikaj¹ bezpo�rednio ze zmian poziomu konsumpcji, która zale¿y od 
zdolno�ci nabywczych ludno�ci. Relacje s¹ liniowe � przeciêtny Szwajcar zu¿ywa rocznie opakowania 

o warto�ci okoùo 600 euro przy dochodzie narodowym na gùowê mieszkañca w wysoko�ci 49 tys. 

USD. W Polsce jest to odpowiednio 95 euro i okoùo 7 tys. USD.  Najwa¿niejszym czynnikiem 

wpùywaj¹cym na poziom rynku opakowañ jest wiêc tempo rozwoju gospodarczego.  
 
Do najwa¿niejszych prognozowanych trendów na rynku opakowañ zaliczyã mo¿na wzrost udziaùu w 

rynku opakowañ wielokrotnego u¿ytku (wzglêdy ekologiczne i ekonomiczne) oraz coraz gùêbsze 

zmiany w funkcjach peùnionych przez opakowania (poza ochron¹ produktu, na wa¿no�ci zyskuj¹ 

funkcje informacyjne, marketingowe oraz funkcja usprawniania logistyki).  
 
Najwa¿niejsze tendencje w ostatnich piêciu latach, pod k¹tem dynamiki rozwoju poszczególnych 

segmentów rynku, przedstawia poni¿sza tabela: 
 

 Polska Europa Zachodnia 

Rodzaj opakowañ 2000 2005 2000 2005 

Opakowania z papieru i tektury 25,6% 25,8% 31,5% 30,4% 

Opakowania sztywne z tworzyw sztucznych 17,4% 22,0% 18,2% 21,1% 

Opakowania giêtkie z tworzyw sztucznych 11,4% 15,7% 16,0% 16,9% 

Opakowania metalowe 28,1% 25,0% 20,2% 18,8% 

Opakowania szklane 14,5% 9,6% 7,0% 6,3% 

Opakowania drewniane 3,0% 1,9% 7,1% 6,5% 

Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
�ródùo: The Future of Global Packaging, Pira International Ltd. UK/World Packaging Organization, SE, 2005 za 
artykuùem �W pogonii za Uni¹� Wacùawa Wasiaka, Dyrektora Krajowej Izby Opakowañ. Vidart nr 09 (185), 
sierpieñ 2006  
 
Najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê segmentem opakowañ w Polsce i w Europie Zachodniej s¹ 

opakowania z tworzyw sztucznych (zarówno giêtkie, jak i sztywne). Opakowania te zyskuj¹ udziaùy w 

rynku kosztem opakowañ metalowych i szklanych (te w Polsce trac¹ udziaùy najszybciej, ze wzglêdu 

na stosunkowo wysoki udziaù w roku 2000 na tle pañstw Europy Zachodniej). Dysproporcje pomiêdzy 

rynkiem polskim a europejskim byùy niwelowane na przestrzeni ostatnich piêciu lat, wci¹¿ widaã 

jednak pewne ró¿nice. Dotycz¹ one przede wszystkim znacznie wy¿szego udziaùu opakowañ 

metalowych w Polsce w roku 2005 (25% wobec 18,8% w Europie Zachodniej) oraz ni¿szego udziaùu 

opakowañ z papieru i tektury w Polsce (25,8% wobec 30,4%). Udziaùy w segmentach opakowañ z 

tworzyw sztucznych s¹ ju¿ porównywalne.  
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Dynamikê rozwoju rynku opakowañ z tworzyw sztucznych potwierdzaj¹ dane Gùównego Urzêdu 

Statystycznego z lat 2000-2004 oraz szacunki za rok 2005: 
 
Tabela: Produkcja sprzedana opakowañ z tworzyw (ceny bie¿¹ce) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 (szacunki) 

produkcja sprzedana w 

mln zù 
2 514,1 2 742,0 3 096,7 3 721,7 4 313,5 4 800,0 

Dynamika wzrostu _ 109,1% 112,9% 120,2% 115,9% 111,3% 

�ródùo: dane statystyczne GUS za lata 2000-2004 wraz z szacunkami na rok 2005  za artykuùem: Opakowania z 

tworzyw sztucznych - polski rynek na tle �wiata i europy � Jacenty Siewierski � Tworzywa Sztuczne i Chemia NR 
4 � Lipiec/Sierpieñ 2006r. 
 
Krajowy rynek wiader i skrzynek rozwijaù siê pod wpùywem zmian, jakie nastêpowaùy  
w bran¿ach reprezentuj¹cych gùównych odbiorców opakowañ. Koncentracja produkcji i wzrost jako�ci 

produktów wpùywaù i wpùywa na oczekiwania, co do jako�ci i wzornictwa opakowañ, a tak¿e 

profesjonalnej wspóùpracy miêdzy producentem opakowañ, a jego klientem. Opakowanie dla 

wiêkszo�ci odbiorców Spóùki nie peùni tylko funkcji ochronnej i dystrybucyjnej dla produktu. 
Opakowanie peùni równie¿ rolê informacyjn¹, marketingow¹ - okre�la po�rednio jako�ã produktu, 

pozycjonuje go na rynku, wpùywa na decyzjê klienta.  
 
Typ i jako�ã opakowania mog¹ wpùywaã na koszty produkcji (straty przy konfekcjonowaniu) i 
dystrybucji. Rosn¹ce wymagania odbiorców, a tym samym zgoda na wy¿sze ich ceny pozwoliùy 

producentom opakowañ na inwestycje w nowe technologie i doskonalenie technik wytwarzania. 

Produkcja opakowañ plastikowych staùa siê trudnym, ale i perspektywicznym kierunkiem dziaùalno�ci 

produkcyjnej. Oczekiwania rynku wyznaczyùy kierunek zmian w bran¿y opakowañ plastikowych. 

Producenci markowych produktów maj¹cy znacz¹c¹ pozycjê na rynku nie próbuj¹ oszczêdzaã na 

opakowaniach kosztem ich jako�ci.  
 
Odbiorcy wi¹¿¹ siê z producentami opakowañ maj¹cymi odpowiedni potencjaù produkcyjny i 

finansowy, strukturê organizacyjn¹, wdro¿one procedury daj¹ce pewno�ã otrzymania opakowañ 

speùniaj¹cych najwy¿sze wymagania. Tylko najwiêksi producenci opakowañ bêd¹ w stanie nad¹¿aã za 

zmianami oczekiwañ klientów. Przykùadem tego mo¿e byã zdobywaj¹ca rynek technologia IML (In-
Mould-Labelling) - nowoczesny proces dekoracyjny, w którym etykieta wykonana z tego samego 

materiaùu, co opakowanie, ù¹czy siê z nim w fazie pùynnej. Technologia daje nieograniczone 
mo¿liwo�ci w procesie nanoszenia informacji na opakowanie plastikowe lub wrêcz jego dekoracji. 

Równocze�nie jest to technologia znacznie skracaj¹ca czas produkcji opakowañ z nadrukiem, gdy¿ 

odbywa siê on w jednym cyklu.  
 
W bran¿ach, do których Spóùka kieruje swoje wyroby, funkcjonuj¹ równie¿ firmy maùe, niszowe 

produkuj¹ce wyroby tanie, nie markowe, zwykle znane tylko lokalnie. Firmy te oszczêdzaj¹ na ka¿dym 

etapie produkcji i dotychczas rzadko byùy staùymi klientami Spóùki. Do niedawna partnerami dla tego 
typu odbiorców byli mali producenci opakowañ, u¿ywaj¹cy zwykle maùo nowoczesnego parku 

maszynowego, pracuj¹cy najczê�ciej od zamówienia do zamówienia. Coraz czê�ciej równie¿ maùe 

firmy przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do jako�ci opakowañ i staja siê klientami Spóùki. 
 
Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ udziaù poszczególnych segmentów przychodów w sprzeda¿y krajowej 

ogóùem, sprzeda¿y eksportowej oraz w sprzeda¿y wewn¹trzwspólnotowej: 
 
 

Sprzeda¿ krajowa 

I póùrocze 2006 

 

Rok 2005 

 

Rok 2004 

 

Rok 2003 

 

Przychody ze sprzeda¿y Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù 

1. Wiadra 11 031,3 78,6% 21 525,7 78,3% 24 478,3 80,3% 22 896,2 79,6% 

2. Skrzynki 2 822,7 20,1% 5 722,3 20,8% 4 376,7 14,4% 4 966,8 17,3% 

Przychody ze sprzeda¿y usùug 28,0 0,2% 22,0 0,1% 202,0 0,7% 124,0 0,4% 

Przychody ze sprzeda¿y 13 882,0 98,9% 27 270,0 99,2% 29 057,0 95,3% 27 987,0 97,4% 
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produktów i usùug 

Przychody ze sprzeda¿y 

towarów i materiaùów 
158,0 1,1% 209,0 0,8% 1 420,0 4,7% 760,0 2,6% 

RAZEM 14 040,0 100,0% 27 479,0 100,0% 30 477,0 100,0% 28 747,0 100,0% 

 
 

Sprzeda¿ eksportowa 

I póùrocze 2006 

 

Rok 2005 

 

Rok 2004 

 

Rok 2003 

 

Przychody ze sprzeda¿y Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù 

1. Wiadra 3 367,7 70,5% 4 232,8 58,8% 5 921,0 56,0% 9 041,3 67,1% 

2. Skrzynki 228,3 4,8% 248,2 3,4% 2 491,0 23,5% 2 412,7 17,9% 

Przychody ze sprzeda¿y usùug 338,0 7,1% 2 605,0 36,2% 1 856,0 17,5% 1 791,0 13,3% 

Przychody ze sprzeda¿y 

produktów i usùug 
3 934,0 82,4% 7 086,0 98,4% 10 268,0 97,1% 13 245,0 98,3% 

Przychody ze sprzeda¿y 

towarów i materiaùów 
840,0 17,6% 116,0 1,6% 311,0 2,9% 224,0 1,7% 

RAZEM 4 774,0 100,0% 7 202,0 100,0% 10 579,0 100,0% 13 469,0 100,0% 

 
 

Sprzeda¿ wewn¹trzwspólnotowa 

I póùrocze 2006 

 

Rok 2005 

 

Rok 2004 

 

Rok 2003 

 

Przychody ze sprzeda¿y Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù Warto�ã Udziaù 

1. Wiadra 7 458,0 100,0% 9 827,6 99,4% 4 874,4 71,4% - 0,0% 

2. Skrzynki - 0,0% 33,4 0,3% 1 511,5 22,2% - 0,0% 

Przychody ze sprzeda¿y usùug - 0,0% 6,0 0,1% 433,1 6,3% - 0,0% 

Przychody ze sprzeda¿y 

produktów i usùug 
7 458,0 100,0% 9 867,0 99,8% 6 819,0 99,9% - 0,0% 

Przychody ze sprzeda¿y towarów i 

materiaùów 
2,0 0,0% 20,0 0,2% 4,0 0,1% - 0,0% 

RAZEM 7 460,0 100,0% 9 887,0 100,0% 6 823,0 100,0% - 0,0% 

 
W�ród najistotniejszych zjawisk i trendów w zakresie struktury sprzeda¿y krajowej mo¿na wymieniã: 
 
- stosunkowo stabilny poziom przychodów realizowany w segmencie wiader w prezentowanych 

okresach 
- zarysowuj¹cy siê w roku 2005 i pierwszej poùowie roku 2006 wzrost udziaùu skrzynek w ogólnej 
warto�ci przychodów ze sprzeda¿y 
- marginalizacjê przychodów ze sprzeda¿y materiaùów i towarów 
 
W�ród najistotniejszych zjawisk i trendów w zakresie struktury sprzeda¿y eksportowej mo¿na 

wymieniã: 
 
- stopniowy wzrost udziaùu sprzeda¿y wiader w prezentowanych okresach, kosztem segmentu 
skrzynek 
- znacz¹cy wzrost warto�ciowy przychodów ze sprzeda¿y towarów i materiaùów w I póùroczu 2006 

roku 
 
W�ród najistotniejszych zjawisk i trendów w zakresie struktury sprzeda¿y wewn¹trzwspólnotowej 

mo¿na wymieniã: 
 
- zdecydowan¹ dominacjê segmentu wiader w przychodach ze sprzeda¿y 
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- realizacjê przychodów ze sprzeda¿y wiader w I póùroczu 2006 na poziomie okoùo 76% sprzeda¿y 

wiader w roku 2005, co �wiadczy o dynamicznej intensyfikacji dziaùañ eksportowych. 
 
W 2005 roku najwiêksz¹ dynamik¹ odznaczaù siê rynek estoñski (wzrost o 79% w porównaniu do roku 

poprzedniego) zajmuj¹cy aktualnie ósm¹ pozycjê w�ród rynków sprzeda¿y zagranicznej. Równie¿ 

znacz¹c¹ dynamikê odnotowano na sprzeda¿y do Rosji: + 46% i Moùdawii: +47%. Najwiêkszy 
aktualnie rynek zagraniczny, Francji wzrósù o 20,3%. 
 
Najwiêksze spadki odnotowano na sprzeda¿y do Czech, jako wynik zakoñczenia dziaùalno�ci 

handlowej przedstawiciela spóùki, gdzie spadek sprzeda¿y w stosunku do roku poprzedniego wyniósù 

76,4% oraz na Litwê (-23,1%) w wyniku przej�cia czê�ci rynku na opakowania, nie produkowane 

przez Emitenta i Ukrainê (-18,9%) jako naturalny rezultat oddania rynku pod obsùugê spóùki - córki.  
W I póùroczu 2006 roku najwiêksz¹ dynamik¹ odznaczaù siê rynek niemiecki (wzrost udziaùu o 6,8 

punktów procentowych w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego) zajmuj¹cy 

aktualnie trzeci¹ pozycjê w�ród kierunków sprzeda¿y zagranicznej. Równie¿ znacz¹c¹ dynamikê 

odnotowano na sprzeda¿y do Szwajcarii: wzrost udziaùu o 2,8 punktu procentowego i Estonii (+ 1,8 p. 
p.). Najwiêkszy rynek zagraniczny w I póùroczu 2006 r. stanowiùa Francja: 27,01% udziaùu w sprzeda¿y 

zagranicznej Spóùki ogóùem i dynamice 52,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegùego. 
 
Najwiêkszy spadek odnotowano na sprzeda¿y do Rosji  (spadek udziaùu o 8,5 punktów 

procentowych), gùównie w wyniku przekazania czê�ci rynku (skrzynki) spóùce � córce, jak równie¿ 

zamkniêciu sprzeda¿y najmniej rentownej w segmencie wiader . 
 
Najwiêkszym kontrahentem w roku 2005, z którym obroty handlowe przekroczyùy 10% przychodów 

Spóùki z tytuùu sprzeda¿y wyrobów i usùug, byù Bekuplast PL z siedzib¹ w Sùupsku. Jest to spóùka 

handlowa, przedstawiciel niemieckiej firmy z bran¿y opakowañ plastikowych Bekuplast GmbH KSV z 

siedzib¹ w Ringe i gùówny odbiorca produkowanych w zakùadzie skrzyñ plastikowych. Udziaù klienta w 

przychodach Spóùki ze sprzeda¿y produktów i usùug wyniósù: w 2005 roku ok. 13,3% a w 

porównywalnym okresie 2004 roku ok. 10,1%. Poza umow¹ dostawy, zawart¹ na czas okre�lony, do 

31 grudnia 2009 roku, wymieniony podmiot nie jest w jakikolwiek inny sposób powi¹zany ze Spóùk¹. 
 
Najwiêkszymi kontrahentami w pierwszym póùroczu 2006 roku, z którymi obroty handlowe 

przekroczyùy 10% przychodów Spóùki z tytuùu sprzeda¿y wyrobów i usùug, byùy: 
- Petit Sarl z siedzib¹ we Francji, udziaù w przychodach ze sprzeda¿y Grupy Kapitaùowej Emitenta 

wyniósù 11,55% 
 - Bekuplast Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sùupsku, udziaù w przychodach ze sprzeda¿y Grupy 

Kapitaùowej Emitenta wyniósù 11,22%. 

6.2.1. Rynek wiader plastikowych 

Produkcja wiader z tworzyw sztucznych to najwa¿niejszy segment produkcji Spóùki zarówno pod 

wzglêdem wolumenu jak i warto�ci produkcji i sprzeda¿y. W tym segmencie Spóùka osi¹gnêùa 

znacz¹c¹ pozycjê rynkow¹. Bêdzie on rozwijany w pierwszej kolejno�ci.  
 
Opakowania w ksztaùcie wiader znajduj¹ zastosowanie w wielu bran¿ach, w niektórych osi¹gaj¹c 

pozycjê dominuj¹c¹. Wiadro to typowe jednostkowe opakowanie dla produktów maj¹cych postaã 

pùynn¹ lub sypk¹, roztworów, zawiesin itp. Atuty wiader to miêdzy innymi: 
 
- relatywnie niski ciê¿ar wùasny opakowania,  
- estetyka,  
- szerokie mo¿liwo�ci oznakowania i zdobienia 
 
Odbiorcy wiader plastikowych skupiaj¹ siê w nastêpuj¹cych bran¿ach : 
 
- bran¿a chemiczna - w szczególno�ci s¹ to producenci farb i lakierów wodorozcieñczalnych, klejów, 

�rodków czysto�ci, olejów i smarów, nawozów sztucznych i �rodków ochrony ro�lin;  
- bran¿a materiaùów budowlanych -  w szczególno�ci producenci gùadzi, tynków, zapraw gipsowych; 
- bran¿a spo¿ywcza, a w szczególno�ci producenci: kiszonek, saùatek warzywnych, d¿emów, sosów, 

majonezów, lodów, przetworów rybnych, gotowej ¿ywno�ci. 
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Brak jest oficjalnych i dokùadnych danych statystycznych obrazuj¹cych rynek opakowañ plastikowych 

od ilo�ciowo- asortymentowej strony. Spóùka na wùasny u¿ytek dokonuje szacunków rynku posiùkuj¹c 

siê dostêpnymi danymi oraz raportami firm badaj¹cych rynek. Ze wzglêdu jednak na brak jednolitych 

danych statystycznych (na przykùad rynek opakowañ dla przemysùu spo¿ywczego jest bardzo 

ró¿norodny i obejmuje m.in. butelki typu PET, pojemniczki na jogurty i serki, które nie s¹ 

konkurencyjne wobec oferty Emitenta) szacunki udziaùu Grupy Kapitaùowej w poszczególnych rynkach 

maj¹ charakter orientacyjny. 
 

6.2.2. Tendencje na krajowym rynku opakowañ plastikowych 

Rynek opakowañ jest �ci�le powi¹zany z sytuacj¹ bran¿, dla których produkuje opakowania. Dla 

�Plast-Box� S.A., najwiêksze znaczenie ma koniunktura w budownictwie i przemy�le spo¿ywczym.  
 
Pozytywn¹ tendencj¹ w sektorze budowlanym jest zmniejszanie produkcji wyrobów lakierowanych na 

bazie rozpuszczalników (u¿ywa siê opakowañ metalowych), na rzecz lakierów wodorozcieñczalnych. 

Powinno to wpùyn¹ã na wzrost zamówieñ ze strony producentów farb i lakierów. Nie bez znaczenia 

jest równie¿ rosn¹cy po dùugim okresie zastoju rynek budownictwa mieszkaniowego. Powoduje to 
rosn¹ce zapotrzebowanie na wyroby gùównych odbiorców z bran¿y chemicznej produkuj¹cych farby, 

zaprawy, tynki, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na opakowania. W skali roku s¹ to wzrosty 

od 5% (dla wiod¹cych podmiotów rynkowych) do 15% (�rednie zakùady gùównie z polskim kapitaùem). 

Wysok¹ dynamik¹ cechuje siê równie¿ rynek producentów mas bitumicznych, ¿ywicznych i 

asfaltowych, których wyroby stosowane s¹ do dachów jak równie¿ przy budowie i remontach dróg. 

Program stworzenia nowoczesnej sieci autostrad coraz konsekwentniej realizowany w ostatnim 
póùroczu optymistycznie rokuje dla zwiêkszenia wolumenu dostaw opakowañ i do tego sektora. 
  
Obserwowany od kilku lat kierunek zmian w przemy�le spo¿ywczym wskazuje na du¿¹ atrakcyjno�ã 

tego segmentu. Polska wci¹¿ zalicza siê do krajów o stosunkowo niskiej konsumpcji artykuùów 

spo¿ywczych wysokoprzetworzonych. Postêpuj¹ca koncentracja produkcji rolnej i przetwórstwa, 

potrzeba poprawy jako�ci pùodów rolnych, szczególnie na etapie przechowalnictwa i uszlachetniania, 

stanowiã bêd¹ êródùo staùego wzrostu popytu na opakowania. Rosn¹cy udziaù zbiorowego ¿ywienia to 

równie¿ potencjalne êródùo wzrostu popytu na du¿e opakowania typu wiaderko.  

6.2.3. Kanaùy dystrybucji 

Spóùka produkuje wyroby skierowane gùównie do odbiorców przemysùowych. Wiêkszo�ã produkcji 

Spóùki realizowana jest w oparciu o dùugoletni¹ wspóùpracê i zamówienia. Znacz¹ca czê�ã produkcji 

wykonywana jest pod konkretne potrzeby zamawiaj¹cego i sygnowana jest jego oznaczeniami. Spóùka 

korzysta z szerokiego wachlarza kanaùów dystrybucyjnych, a poza granicami kraju równie¿ z 

przedstawicieli i firm partnerskich.  
 
Sprzeda¿ wyrobów w Polsce odbywa siê bezpo�rednio, a klienci pozyskiwani s¹ w drodze 

bezpo�rednich kontaktów. Organizacja Dziaùu Marketingu pozwala na staùe monitorowanie potrzeb 

odbiorców w poszczególnych regionach. Zamówienia na dostawy przyjmowane s¹ z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, w przypadku maùych odbiorców i na podstawie kwartalnego harmonogramu 
ustalanego z odbiorcami kluczowymi, na bie¿¹co uaktualnianego. Elementem strategii Emitenta jest 

szczególna dbaùo�ã o maùych i �rednich odbiorców, gdzie realizowane s¹ wy¿sze mar¿e. 
 
Sprzeda¿ eksportowa odbywa siê zarówno indywidualnie, jak i przez przedstawicieli �Plast-Box� S.A. 

na lokalnych rynkach. Zasad¹ jest, ¿e przedstawiciel nie ma prawa sprzedawaã w ramach swojej sieci 

wyrobów konkurencyjnych. Spóùka posiada przedstawicieli we Francji (pozyskuj¹cych równie¿ 

odbiorców na terenie Belgii, Holandii, Danii, Anglii i Irlandii), Litwie (po�rednicz¹cy równie¿ w czê�ci 

transakcji z £otw¹) oraz Rosji. 

6.2.4. Konkurencja i pozycja rynkowa Spóùki 

Krajowy rynek wiader i skrzynek plastikowych podzielony jest miêdzy kilka du¿ych firm, do których wg 

szacunków Emitenta nale¿y 80 % rynku. 
 
Na krajowym rynku opakowañ plastikowych znacz¹c¹ pozycje uzyskaùy du¿e firmy zagraniczne, 

dziaùaj¹ce na wielu rynkach poprzez spóùki córki. Najwiêksze zagro¿enie konkurencyjne dla Spóùki 

stanowi¹ zagraniczni producenci opakowañ (m.in. Jokey i Superfos), gdy¿ ich wyroby trafiaj¹ na 
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strategiczne z punktu widzenia Emitenta segmenty rynku opakowañ plastikowych. Potencjaù 

produkcyjny i zaplecze finansowe oraz do�wiadczenie tych firm, pozwala im produkowaã opakowania 

plastikowe najwy¿szej jako�ci w bardzo szerokim asortymencie.  
 
�Plast-Box� S.A., konsekwentnie realizuje wùasn¹ strategiê, daj¹c¹ Spóùce realne szanse na uzyskanie 

wiod¹cej pozycji nie tylko na rynku krajowym, ale skutecznego konkurowania na rynkach 

zagranicznych. Sw¹ pozycje na rynku Spóùka buduje poprzez: 
 
 Szerok¹ ofertê asortymentow¹, pod wzglêdem wzornictwa wyroby Spóùki porównywalne s¹  

z najwiêkszymi producentami �wiatowymi,  
 Wysok¹ jako�ã produkcji - produkty Spóùki speùniaj¹ wszystkie unijne normy, 
 Rozwój wùasnych, autorskich rozwi¹zañ w technologii i organizacji procesów produkcyjnych, 
 Doskonale wyksztaùcon¹ kadrê, silnie zwi¹zan¹ ze Spóùk¹, 
 Uzyskanie certyfikatu HACCP  
 Du¿¹ elastyczno�ã produkcji � mo¿liwo�ã realizacji nawet stosunkowo niewielkich serii 

i ró¿norodnych zamówieñ, 
 Podejmowanie nowych wyzwañ i realizacjê du¿ych okazjonalnych kontraktów (ta czê�ã rynku jest 

bardzo atrakcyjna i wysokomar¿owa, nale¿y jednak posiadaã odpowiednie rezerwy w 

zdolno�ciach produkcyjnych),  
 Efektywne wykorzystywanie zintegrowanego systemu IT, zawieraj¹cego m.in. moduùy 

rachunkowo�ci zarz¹dczej i controllingu. 

6.2.5. Konkurenci Spóùki w produkcji wiader 

Wedùug szacunków Spóùki, Plast-Box z okoùo 17 % udziaùem w krajowym rynku wiader zajmuje drug¹ 

pozycjê w�ród producentów tego typu opakowañ. Pozostali licz¹cy siê producenci to:  
 
Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.- dziaùaj¹ca w Polsce od 1994 r. ; Jest wùasno�ci¹ niemieckiego 

koncernu Jokey Plastik Gummersbach, posiadaj¹cego zakùady produkcyjne w Niemczech, Czechach, 

Francji i Turcji. Firma produkuj¹ca wyroby o bardzo dobrej jako�ci i wzornictwie, wykorzystuj¹ca 

technikê IML. Posiada najwiêksz¹ ofertê du¿ych wiader na rynku polskim. Produkuje wiadra o 

pojemno�ci od 0,5- 33 l, okr¹gùe, owalne i prostok¹tne. Odbiorcami firmy s¹ producenci farb i lakierów, 

przemysù spo¿ywczy. Swoje wyroby eksportuje miêdzy innymi na Ukrainê. 
 

Superfos Packaging Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lubieniu Kujawskim, firma o europejskim zasiêgu z 

siedziba w Danii. wùa�cicielem polskiej spóùki jest niemiecka spóùka córka Superfos. Koncern Superfos 
posiada 15 oddziaùów, nie tylko w Europie. Zakùad w Polsce obsùuguje równie¿ rynki Ukrainy, Rosji, 

Biaùorusi, Estonii, Wêgier i Czech. Polski oddziaù wykorzystuje u¿ywane maszyny przesuwane z 

innych oddziaùów. Specjalizuje siê w produkcji opakowañ spo¿ywczych od 50 ml do 1,5 litra, gùadkich, 

drukowanych technik¹ offsetu i w technologii IML.  
 

Plast Service Pack Konrad Rumiñski spóùka cywilna maj¹ca zakùad produkcyjny w Magdalence.  

Specjalizuje siê w produkcji wiader z pokrywk¹, owalnych i prostok¹tnych od 0,3 do 35 litrów, gùadkich 

i z nadrukiem do sze�ciu kolorów i IML. Korzysta tylko z polskich wtryskarek (maszyny bardzo 

energochùonne).  Gùówni odbiorcy wywodz¹ siê z przemysùu spo¿ywczego i bran¿y farb i lakierów.  
 
Zakùady Wytwórcze Cheko Sp. z o.o. producent wiader o pojemno�ci od 1 do 30 litrów, 

jednokolorowe i z nadrukami stanowi¹ tylko czê�ã oferty spóùki, która produkuje miêdzy innymi 

nawozy organiczne, sole k¹pielowe, spirytus gorzelniany. Firma kieruje swoj¹ ofertê do przemysùu 

spo¿ywczego.  
 
Ze wzglêdu na brak jednolitych danych statystycznych na temat udziaùu w rynku podmiotów 

konkurencyjnych, podanie szacunku udziaùu ka¿dego z nich, a tym samym pozycjonowanie Spóùki jest 

utrudnione. Nale¿y przyjmowaã, i¿ ze wzglêdu na swoj¹ wielko�ã sprzeda¿y Emitent plasuje siê w 

pierwszej trójce wiod¹cych dostawców wiader na rynku polskim. 

6.2.6. Konkurenci Spóùki w produkcji skrzynek 

W�ród producentów skrzynek dominuj¹ podmioty, wyspecjalizowane w tej produkcji. Najwiêksi 

producenci skrzynek na rynku Polskim i potencjalni konkurenci Spóùki w sektorze skrzynek, to: 
 

Schoeller Wavin Systems Sp. z o.o. z Bytomia i Deszczna k/Gorzowa Wielkopolskiego 
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Firma nale¿y do miêdzynarodowej grupy Schoeller Wavin Systems, która od 40-u lat zajmuje siê 

projektowaniem i produkcj¹ systemów zwrotnych opakowañ z tworzyw sztucznych (holenderska firma 

Schoeller Wavin Systems oraz szwedzka firma Arca Systems poù¹czyùy siê w Grupê pod nazw¹ 

Schoeller Arca Systems z siedzib¹ w Holandii). Nowa Grupa stanie siê najwiêkszym na �wiecie 
producentem opakowañ zwrotnych z tworzyw sztucznych do transportu i magazynowania.  
Grupa posiada bezpo�rednie przedstawicielstwa w 36 krajach, 12 przedsiêbiorstw produkcyjnych w 

Europie, zatrudnia ok. 850 pracowników. W Polsce firma dziaùa od 1998 roku.  
 
Zakùady Tworzyw Sztucznych " Z¹bkowice � ERG� Spóùka Akcyjna z D¹browy Górniczej 

Zakùad Recyklingu i Regranulacji Tworzyw Sztucznych zajmuje siê przetwarzaniem odpadów z 

tworzyw sztucznych z wùasnej produkcji jak równie¿ z odpadów skupowanych z sieci handlowych i 
zakùadów produkcyjnych (powstaù w 2000 roku).  
Spóùka produkuje tak¿e na szerok¹ skalê nowoczesne wyroby z tworzyw sztucznych. S¹ to: skrzynki 

transportowe (dla pieczywa - przeznaczone s¹ do transportu i przechowywania pieczywa oraz do 

transportu i przechowywania artykuùów spo¿ywczych, artykuùów technicznych, a tak¿e warzyw i 

owoców w czasie zbiorów), ta�my samoprzylepne, folie polietylenowe, wyroby wtryskowe. 
 
Peksan Sp. z o.o. z Sanoka 

Jest to firma produkuj¹ca opakowania z tworzyw sztucznych. Gùównym zakresem dziaùalno�ci jest 

produkcja i sprzeda¿ skrzynek przeznaczonych do transportu i przechowywania miêsa, drobiu, 

owoców i warzyw. Produkcja obejmuje: pojemniki miêsne, pojemniki drobiowe Euro, pojemniki 

a¿urowe, skrzynki owocowo-warzywne, pojemniki piekarnicze, pojemniki uniwersalne, skrzyniopalety, 
palety, podesty maty podùogowe, wózki transportowe. Od okoùo 15 lat zaopatruje przemysù miêsny i 

drobiarski. W ofercie znajduje siê gama skrzynek uniwersalnych, maj¹cych zastosowanie w 

nowoczesnych systemach logistycznych. 
 

Dla wszystkich tych firm produkcja skrzynek jest produkcj¹ wiod¹c¹. Dostarczaj¹ one skrzynki do 

napojów, dla przemysùu miêsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego i piekarniczego. Ich wyroby 
charakteryzuje wysoka jako�ã i atrakcyjne wzornictwo.  
Podobnie jak w przypadku wiader ze wzglêdu na brak jednolitych danych statystycznych na temat 

udziaùu w rynku poszczególnych podmiotów konkurencyjnych, podanie szacunków udziaùu ka¿dego z 

nich jest utrudnione. Nale¿y przyjmowaã, i¿ wielko�ã produkcji i sprzeda¿y skrzynek na rynek polski 

plasuje pozycjê spóùki w pierwszej trójce wiod¹cych dostawców 

6.2.7. Bariery wej�cia na rynek 

Produkcja opakowañ plastikowych na poziomie jako�ciowym i asortymentowym oraz skali 

reprezentowanej przez Spóùkê napotyka na szereg barier. Najwa¿niejsze to: 
kapitaùowe- uruchomienie produkcji o licz¹cych siê rozmiarach, to nakùady rzêdu kilkudziesiêciu 

milionów zùotych (inwestycje i kapitaù obrotowy); 
prawne � wiod¹cy producenci zastrzegaj¹ stosowane wzory u¿ytkowe; 
organizacyjno- kadrowe - produkcja opakowañ na masow¹ skalê wymaga du¿ego do�wiadczenia w 

zakresie logistyki oraz posiadania zespoùu pracowników o du¿ym do�wiadczeniu; 
hermetyczno�ã rynków du¿ych odbiorców- zasad¹ tych klientów jest wspóùpraca z firmami 

sprawdzonymi, maj¹cymi uznan¹ markê.  

6.2.8. Konkurenci Spóùki na Ukrainie 

Rynek produkcji wiader i skrzynek na Ukrainie jest bardzo rozdrobniony. Produkty lokalnych 
producentów charakteryzuj¹ siê znacznie gorszymi parametrami jako�ciowymi, przestarzaùym 

wzornictwem i czêsto nie speùniaj¹ nawet podstawowych wymagañ dla tego typu produktów. Na rynku 

ukraiñskim pojawiaj¹ siê produkty firm zachodnich, w tym podmiotów obecnych w Polsce. Struktura, 

poziom atrakcyjno�ci i konkurencyjno�ci ukraiñskiego rynku opakowañ, jest pochodn¹ poziomu 

technologicznego i wymagañ potencjalnych odbiorców opakowañ. Ukraiñski rynek materiaùów 

budowlanych (z segmentem farb i lakierów) jest w fazie rozwoju. Obecny poziom dochodów 

spoùeczeñstwa na Ukrainie preferuje produkty tanie, zwykle ni¿szej jako�ci. Ze wzglêdu na sw¹ 

wielko�ã jest to jednak rynek atrakcyjny, na którym brakuje jeszcze zadecydowanych liderów. 

Rynkiem ukraiñskim interesuj¹ siê tak¿e polscy producenci farb i lakierów oraz materiaùów 

budowlanych, z którymi Spóùka wspóùpracuje w Polsce.  
 
Lokalni producenci opakowañ ze wzglêdu na swój niewielki potencjaù i nisk¹ jako�ã produktów nie 

stanowi¹ bezpo�redniej konkurenci dla Spóùki. Spóùka musi siê natomiast liczyã z firmami 
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zagranicznymi, które ju¿ s¹ obecne na rynku ukraiñskim z swoimi wyrobami i planuj¹ tam swoje 

inwestycje. W wiêkszo�ci s¹ to te same firmy, z którymi Spóùka musi konkurowaã na polskim rynku.  

6.2.9. Substytuty 

Substytutami dla wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych s¹ opakowania z metalu, szkùa  
oraz z tektury i drewna.  
 
Opakowania z metalu, uznawane za proekologiczne, maj¹ istotne wady, w tym podatno�ã na 

zgniatanie, nisk¹ odporno�ã na korozjê, a tak¿e ograniczone mo¿liwo�ci utrzymania niezbêdnych 

parametrów przy zmianie ksztaùtów. O ile zastosowanie maùych opakowañ metalowych w przemy�le 

spo¿ywczym jest ekonomicznie uzasadnione, o tyle w sektorze farb i lakierów Emitent spodziewa siê 

spadku ich udziaùu na rzecz opakowañ plastikowych, wraz z rezygnacj¹ z produkcji lakierów na bazie 

rozpuszczalników. Opakowania ze szkùa nie znajduj¹ zastosowania w bran¿y lakierniczej, ze wzglêdu 

na krucho�ã i znacz¹c¹ wagê opakowania.  
 
W przemy�le spo¿ywczym w opakowaniach na d¿emy, przetwory warzywne, sosy, przyprawy, 

dominuj¹ opakowania szklane, trac¹ce jednak na znaczeniu na rzecz opakowañ plastikowych, 
zwùaszcza przy wiêkszych pojemno�ciach. Opakowania plastikowe charakteryzuj¹ siê ni¿szymi 

kosztami, wy¿sz¹ trwaùo�ci¹, mo¿liwo�ci¹ szczelnego zamkniêcia, gwarantuj¹cego nienaruszalno�ã 

produktów (wiadra z plomb¹), niewielk¹ wag¹ w porównaniu z opakowaniami szklanymi oraz 
mo¿liwo�ciami zastosowania technologii wzorniczej IML. 
 
Alternatyw¹ dla skrzynek plastikowych s¹ opakowania z tektury i drewna. Ich zalet¹ jest niska waga, 

ni¿sza cena i mo¿liwo�ã recyklingu. Wad¹ jest krótki okres u¿ytkowania, niska odporno�ã na 

przemakanie, ple�nienie, brak mo¿liwo�ci dezynfekcji, co ogranicza ich pozycjê w przemy�le 

spo¿ywczym i w przechowywaniu owoców i warzyw. Ýywotno�ã plastikowej skrzynki obliczona jest na 

minimum piêã lat, a koszt opakowañ alternatywnych zu¿ytych w tym okresie czyni skrzynki plastikowe 

mocno konkurencyjnym opakowaniem, równie¿ pod k¹tem ekonomicznym. Mo¿liwo�ã kilkuletniego 

u¿ywania skrzynek ma znaczenie z ekologicznego punktu widzenia. 
 

6.2.10. Zwiêzùa charakterystyka gùównych geograficznych rynków Grupy 

Kapitaùowej Emitenta 

 
Rynek polski to rynek zasadniczy dla dziaùalno�ci Emitenta. Wspóùpraca z klientami odbywa siê na 

zasadzie bezpo�rednich relacji z odbiorcami, bez po�rednictwa firm trzecich. Dostawy realizowane s¹ 

w wiêkszo�ci przypadków na podstawie zamówieñ, poza tym w ramach umów handlowych, zawartych 

na czas okre�lony lub nieokre�lony. Zasadniczym sektorem na rynku polskim jest bran¿a chemiczna 

(gùównie farby i lakiery wodorozcieñczalne, tynki) która generuje okoùo 49,2% obrotu krajowego. 

Wiod¹cy odbiorcy z tego sektora to: TBD S.A., NOBILES Sp. z o.o., Malfarb Sp. z o.o., Izohan Sp. z 

o.o., Saint Gobain Weber Terranova Sp. z o.o., Bolix S.A., PCW S.A., Henkel Polska Sp. z o.o. S¹ to 

firmy, kupuj¹ce do swoich produktów wiadra z nadrukiem.  Bran¿a spo¿ywcza stanowi okoùo 25,7% 

obrotu krajowego. Do grupy tej zaliczani s¹ wszyscy klienci spóùki, którzy stosuj¹ opakowania typu 

wiadro do konfekcjonowania wyrobów spo¿ywczych, ale równie¿ pasz i karm zwierzêcych. Wiod¹cymi 

odbiorcami z tej bran¿y s¹ PCO Polska Sp. z o.o. (wata cukrowa), Nordfish, Superfish, Admiraù, 

Contimax (ryby), Lutkiewicz, Sznura (saùatki i kiszonki). Pozostaùa grupê stanowi¹ klienci, prowadz¹cy 

dziaùalno�ã handlow¹ (sklepy, hurtownie, odbiorcy indywidualni) lub przemysùow¹. Generuj¹ oni 25,1% 

obrotu krajowego, w tym zawarty jest obrót skrzynkami z wieloletnim partnerem spóùki, firm¹ Bekuplast 

(oddziaù Polska), który ma 11,22% udziaù w sprzeda¿y ogóùem. Zasadnicz¹ konkurencjê stanowi¹ 3 

du¿e zakùady (Jokey, Superfos, Plast Service Pack). W ocenie Emitenta udziaù Plast-Box S.A. w rynku 
opakowañ typu wiadro stanowi okoùo 17%. 
 
Rynek ukraiñski jest najbardziej perspektywicznym rynkiem dla Grupy Kapitaùowej Emitenta, ze 

wzglêdu na umiejscowienie tam zakùadu produkcyjnego. Dziaùalno�ã Emitenta na rynku ukraiñskim 

rozpoczêùa siê w poùowie lat 90-tych., wtedy na zasadach przedstawicielskich (magazyn Kijów). W 

chwili obecnej, z uwagi na otwarcie zakùadu w Czernichowie, dostawy realizowane s¹ bezpo�rednio 

do spóùki zale¿nej na zasadach dostawcy pomocniczego w asortymencie nie objêtym programem 

produkcyjnym na Ukrainie (pod konkretne zamówienia) lub bezpo�rednio do klientów w ramach umów 

lub zamówieñ. Ze wzglêdu na istniej¹c¹ konkurencjê lokaln¹, jak równie¿ otwarte przedstawicielstwa 

regionalne koncernów, brak jest mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
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Trendem sprzyjaj¹cym ekspansji rynkowej Grupy Kapitaùowej Emitenta na rynku ukraiñskim jest 

wzrost aktywno�ci polskich producentów farb, lakierów oraz chemii budowlanej, tak¿e w zakresie 

lokowania na Ukrainie mocy produkcyjnych. Obecni na rynku ukraiñskim producenci opakowañ 

plastikowych, a szczególnie wiader nie s¹ w stanie speùniã wymagañ odbiorców, co do parametrów 

jako�ciowych, wzorniczych i cenowych. Eksploatacja zakùadu produkcyjnego Plast- Box Ukraina, daje 
Spóùce realne szanse na szybkie uzyskanie pozycji lidera na rynku ukraiñskim.  
 
W chwili obecnej spóùka przekazaùa wiêkszo�ã swoich klientów pod bezpo�redni¹ obsùugê spóùki � 
córki w Chernchowie. Dostawy wyrobów prowadzone s¹ bezpo�rednio do spóùki zale¿nej w 

asortymencie nie objêtym programem produkcyjnym na Ukrainie oraz wyrobów malowanych do 

Polifarbu Ukraina z siedzib¹ w Dniepropietrovsku. 
 
Utworzenie Grupy Kapitaùowej byùo kontynuacj¹ dotychczasowej polityki dotycz¹cej ekspansji 
jednostki dominuj¹cej na rynek wschodni. Poprzez utworzenie na Ukrainie spóùki-córki zajmuj¹cej siê 

produkcj¹ opakowañ plastikowych na potrzeby tego regionu Europy, zrealizowany zostaù strategiczny 

cel logistyczny polegaj¹cy na �zbli¿eniu siê do klientów� obsùugiwanych dotychczas przez jednostkê 

dominuj¹c¹. Docelowo Spóùka Plast-Box Ukraina przejmie wiêkszo�ã obrotów Grupy Kapitaùowej 

dotycz¹cych bezpo�redniej sprzeda¿y produktów na rynek wschodni.  
 
Przez  ostatnie  dwa lata wyraênie mo¿na zauwa¿yã, ¿e gospodarka ukraiñska rozwija siê coraz 

szybciej. Wiele firm zmienia dziaùalno�ã typowo handlow¹ na produkcyjn¹. Rozwija siê budownictwo, 

szczególnie jest to trend obserwowany w du¿ych miastach. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê nowe 

inwestycje silnych, ustabilizowanych na rynkach europejskich przedsiêbiorstw z tej bran¿y. Rozwijaj¹ 

siê sieci  handlowe specjalizuj¹ce siê w handlu towarami budowlanymi np. Epizenter, a tak¿e 

spo¿ywczymi np. Metro i Edeka. Wzrasta liczba zapytañ od klientów w przemy�le przetwórczym i 
spo¿ywczym. Firmy te zainteresowane s¹ opakowaniami o jako�ci i standardach europejskich i 

najwy¿szej jako�ci zdobnictwa. Emitent spodziewa siê w latach 2007-2010 znacznego wzrostu 
zamówieñ i propozycji wspóùpracy w roli podwykonawcy i na pùaszczyênie handlowej. W celu 
wykorzystania tych tendencji konieczne jest przeprowadzenie inwestycji w  nowe maszyny 
wtryskuj¹ce i technologie umo¿liwiaj¹ce zdobnictwo opakowañ na wysokim poziomie. 
 
Dziaùalno�ã na rynku francuskim rozpoczêto w roku 1998, prowadzona jest ona na zasadach 
przedstawicielskich. Centrala zlokalizowana jest we Francji, natomiast biuro koordynatora w Belgii. 
Dostawy odbywaj¹ siê na zasadach zamówieñ poprzez sieã magazynów dystrybutorów, 

zlokalizowanych w Belgii, Holandii, Anglii, Francji, Danii i Irlandii. Ze wzglêdu na liczn¹ konkurencjê 

lokaln¹, obejmuj¹c¹ równie¿ koncerny Superfos i Jokey, brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w 

ka¿dym z obsùugiwanych kierunków 
 
Sprzeda¿ na rynku niemieckim prowadzona jest gùównie na zasadzie bezpo�rednich relacji z 
odbiorcami, bez po�rednictwa firm trzecich. Dostawy realizowane s¹ na podstawie zamówieñ, 

skùadanych bezpo�rednio od klientów do spóùki. Zasadniczy sektor stanowi bran¿a spo¿ywcza, 

gùównie za spraw¹ najwiêkszego odbiorcy z tego terenu, PCO Group GmbH, producenta popcornu i 
waty cukrowej (udziaù w sprzeda¿y: 7,07%). Ze wzglêdu na liczn¹ konkurencjê lokaln¹, obejmuj¹c¹ 

równie¿ koncerny Superfos i Jokey, brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
 
Dziaùalno�ã na rynku rosyjskim rozpoczêùa siê w poùowie lat 90-tych w oparciu o dwa 
przedstawicielstwa, zlokalizowane w Moskwie, z których jedno prowadziùo sprzeda¿ wiader, a drugie 

zajmowaùo siê dystrybucj¹ skrzynek. W chwili obecnej dziaùalno�ã na rynku wiader jest kontynuowana 

na pierwotnych zasadach, przedstawiciel w segmencie skrzynek zostaù przejêty przez spóùkê córkê na 

Ukrainie. Emitent realizuje niewielkie dostawy skrzynek do Rosji w ramach zamówieñ skùadanych 

bezpo�rednio od klientów w sytuacjach, gdy lokalizacja klienta jest nieuzasadniona ekonomicznie dla 
prowadzenia dostaw z Czernichowa. Ze wzglêdu na istniej¹c¹ konkurencjê lokaln¹, jak równie¿ 

otwarte przedstawicielstwa regionalne koncernów, brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
 
Dziaùalno�ã na rynku moùdawskim rozpoczêto w roku 2001, prowadzona jest ona na podstawie 
umów o wspóùpracê lub bezpo�rednich zamówieñ klientów. Gùównym odbiorc¹ na rynku jest 

najwiêkszy miejscowy producent farb, Supraten S.A. Od roku 2005 otwarto przedstawicielstwo, 

obsùuguj¹ce gùównie niewielkich klientów z sektora spo¿ywczego. Ze wzglêdu na liczne 
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przedstawicielstwa regionalne koncernów i z firm lokalnych z pañstw o�ciennych (Rosja, Ukraina, 

Rumunia) brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
 
Sprzeda¿ na rynku litewskim rozpoczêto pod koniec lat 90-tych na zasadach przedstawicielskich. 
Dostawy realizowane na podstawie bezpo�rednich zamówieñ od przedstawiciela, na magazyn w 

Kaunas. Zasadniczy sektor obsùugiwanego rynku stanowi¹ �rednie i drobne firmy z bran¿y 

spo¿ywczej. Ze wzglêdu na istniej¹c¹ konkurencjê lokaln¹, jak równie¿ otwarte przedstawicielstwa 

regionalne koncernów, brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
 
Aktywno�ã Emitenta na rynku estoñskim rozpoczêùa siê pod koniec lat 90�tych i prowadzona jest na 
podstawie bezpo�rednich zamówieñ, pozyskiwanych od klientów miejscowych. Zasadniczy sektor 

obsùugiwanego rynku stanowi bran¿a spo¿ywcza, gùównie rybna - do niej nale¿¹ najwiêksi odbiorcy 

spóùki na tym rynku. Ze wzglêdu na istniej¹c¹ konkurencjê lokaln¹, jak równie¿ otwarte 

przedstawicielstwa regionalne koncernów, brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
 
Dziaùalno�ã na rynku szwajcarskim rozpoczêto w roku 2002. Dostawy prowadzone s¹ na podstawie 

bezpo�rednich zamówieñ od klientów. Gùówn¹ grupê odbiorców stanowi¹ przedstawiciele bran¿y 

chemicznej, w tym artykuùów chemii gospodarczej. Wspóùpraca w rynkiem ma charakter nieregularny, 

co jest wynikiem specjalizacji najwa¿niejszych klientów - dostawy w ramach akcji promocyjnych. Ze 
wzglêdu na istniej¹c¹ konkurencjê lokaln¹, jak równie¿ otwarte przedstawicielstwa regionalne 
koncernów, brak mo¿liwo�ci oceny udziaùów spóùki w rynku. 
 
Pozostaùe regularne rynki wspóùpracy zagranicznej spóùki to £otwa, Wêgry, Irlandia, Czechy, Antyle 

Holenderskie, Szwecja. Okazyjnie Emitent realizuje dostawy do Austrii i USA. We wszystkich 
przypadkach wspóùpraca odbywa siê na zasadach pozyskiwania bezpo�rednich zamówieñ od 

klientów. Ze wzglêdu na fakt, i¿ ù¹czny udziaù wszystkich wymienionych rynków w strukturze 

wolumenu sprzeda¿y Emitenta wynosi okoùo 2% nale¿y przyj¹ã, i¿ udziaù spóùki na tych rynkach jest 

marginalny. 

6.2.11. �ródùa zaopatrzenia 

Najwa¿niejszymi surowcami dla Spóùki s¹ polipropylen i polietylen. Ostatnio powiêkszyùa siê znacznie 

liczba dostawców, zdolnych do dostarczenia Emitentowi surowca odpowiedniej jako�ci. Pozostali 
dostawcy, to producenci lub dystrybutorzy surowców lub póùproduktów tj.: barwników, antystatyków, 

r¹czek do wiader, maj¹ niewielki wpùyw na pozycjê przetargow¹ Spóùki. Dostawcy usùug 

transportowych, mediów i innych usùug dziaùaj¹ na ogólnych rynkowych zasadach i ich relacje ze 
Spóùk¹ nie odbiegaj¹ od powszechnie obowi¹zuj¹cych na rynku krajowym.  
 
Newralgicznym dla firmy surowcem, z uwagi na koñcowe parametry i koszty wytworzenia wyrobów 

jest polipropylen. Od jego jako�ci zale¿y jako�ã wiader. Podobnie jest z polietylenem u¿ywanym do 

produkcji skrzynek, ale ze wzglêdu na mniejszy udziaù segmentu skrzynek w strukturze sprzeda¿y 

Grupy Kapitaùowej Emitenta i co za tym idzie mniejsze zu¿ycie surowca, cena i jako�ã tego surowca 

maj¹ mniejsze znaczenie w skali caùej Grupy. Spóùka sprowadza polipropylen i polietylen od 

dostawców z Wêgier, Belgii, Niemiec, Holandii i Polski. Poziom cen obu surowców jest silnie 

skorelowany z cenami ropy naftowej i podlega znacznym wahaniom sezonowym (znaczna zwy¿ka cen 

w okresie wiosennym - wzrastaj¹cy popyt na opakowania - i spadek w okresie jesienno- zimowym - 
spadek zapotrzebowania na opakowania). Zmiany cen polietylenu nie stanowi¹ znacz¹cego 

zagro¿enia dla rentowno�ci Grupy Kapitaùowej, co ma miejsce w przypadku polipropylenu. Emitent 
d¹¿y do zwiêkszenia �rodków obrotowych i kumulacji zapasów surowców przed wiosenn¹ zwy¿k¹ 

cen.   
 
W barwniki Emitent zaopatruje siê w Polsce, kupuj¹c je od producentów krajowych, jak i 

przedstawicieli firm zagranicznych. Wszystkie barwniki musz¹ mieã atest dopuszczaj¹cy ich 

stosowanie w opakowaniach dla celów spo¿ywczych. Spóùka kupuje tylko od sprawdzonych 

dostawców, a ich zu¿ycie wynosi od 0,5% ok. 1% masy wyrobu, w zale¿no�ci od stopnia nasycenia 

kolorem wyrobu i wydajno�ci barwnika. 
 
Antystatyki kupowane s¹ od Plast-Market Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starych Balicach, ich udziaù w 

masie wyrobu stanowi¹ ok. 0,5 %.  
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Czê�ã wiader wyposa¿anych jest w r¹czki metalowe, kupowane od polskiego producenta maj¹cego 

siedzibê w Sùupsku, wspóùpracuj¹cego �ci�le z Emitentem od 8 lat.  
 
Poza surowcami do produkcji Emitent zu¿ywa materiaùy pomocnicze przeznaczone do pakowania. S¹ 

to m.in. folia typu Strech i termokurczliwa oraz przekùadki tekturowe.  
 
Zakupy i zaopatrzenie Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiaùy w roku 

2005 dokonywane byùy w przewa¿aj¹cej czê�ci za granic¹. Import stanowiù ok. 86,1 % ogóùu zakupu 

surowców i materiaùów do produkcji i zwiêkszyù siê w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 o 

2,2 punktu procentowego. Gùównymi kierunkami i êródùami zaopatrzenia Grupy w surowce w 2005 roku, 

podobnie jak rok wcze�niej, byùy Belgia i Wêgry, zajmuj¹ce w ogólnej strukturze dostaw surowców i 

materiaùów do produkcji odpowiednio 40,6% i 27,9%. W 2004 roku byùo to odpowiednio: 39,9% i 33,3%. 
Pozostaùe kierunki zaopatrzenia o znacznie mniejszym udziale to rynek niemiecki: (6,5%) i czeski: 

(6,5%). 
 
Zakupy i zaopatrzenie Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiaùy 

dokonywane byùy w pierwszym póùroczu 2006 w przewa¿aj¹cej czê�ci za granic¹. Udziaù importu 

stanowiù ok. 56,1 % w zakupie surowców i materiaùów do produkcji ogóùem i spadù w porównaniu do 

porównywalnego okresu 2005 r. o 3,9 punktu procentowego. Gùównymi kierunkami i êródùami 

zaopatrzenia Grupy w surowce w I póùroczu 2006 roku, podobnie jak przed rokiem, byùy  Wêgry i 

Belgia, zajmuj¹ce w ogólnej strukturze dostaw surowców i materiaùów do produkcji odpowiednio 

23,9% i 12,0%. W porównywalnym okresie ubiegùego roku odpowiednio: 21,7% w strukturze dostaw 

zajmowaùy Wêgry a 31,6% Belgia. Pozostaùe kierunki zaopatrzenia o znacznie mniejszym udziale to 

rynek holenderski - 7,6% i niemiecki - 6,5% oraz czeski - 4,0%.  
 
W roku 2005 w�ród wszystkich dostawców surowców wyró¿niã nale¿y dwóch kluczowych, których 

udziaù w kosztach zaopatrzenia Spóùki w materiaùy i surowce do produkcji przekroczyù 10%, tj.: 
 
1/.Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib¹ w Tiszaujvaros (Wêgry) - udziaù w caùkowitym zaopatrzeniu 

Spóùki w materiaùy i surowce do produkcji wyniósù w 2005 roku 26,1%  (w 2004 roku: 37,4%). 
 
2/. Basell Polyolefins Company N.V. z siedzib¹ w Woluwedal - Belgia - udziaù w zaopatrzeniu Spóùki w 

materiaùy i surowce do produkcji wyniósù w 2005 roku 24,1% (w 2004 roku: 23,6%). 
 
Wymienione wy¿ej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okre�lony, nie byùy i 

nie s¹ w jakikolwiek inny sposób powi¹zane z Grup¹ Plast-Box S.A. 
 
W pierwszym póùroczu 2006 w�ród wszystkich dostawców surowców wyró¿niã nale¿y trzech 

kluczowych, których udziaù w kosztach zaopatrzenia Spóùki w materiaùy i surowce do produkcji 

przekroczyù 10%,  tj.: 
 
1/.Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib¹ w Tiszaujvaros (Wêgry) - udziaù w caùkowitym zaopatrzeniu 

Grupy w materiaùy i surowce do  produkcji, wyniósù  w I póùroczu 2006 r. 23,9% (w I póùroczu 2005 r.: 
21,7%). 
 
2/. BASELL ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. w Pùocku (Polska)  z 22,3% udziaùem w zaopatrzeniu Grupy 

w surowce i materiaùy do produkcji (w I póùroczu 2005 r. belgijska spóùka BASELL Polyolefins 

Company N.V. obejmowaùa:  21,0% w strukturze dostaw).  
 
3/. Total Petrochemicals, Belgia z 12% udziaùem w zaopatrzeniu Grupy w materiaùy i surowce do 

produkcji w I póùroczu 2006 r. (w I póùroczu 2005 r.:  9,8%). 
 
Wymienione wy¿ej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okre�lony, nie byùy i 

nie s¹ w jakikolwiek inny sposób, powi¹zane z Grup¹ Plast-Box S.A. 
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6.3. INFORMACJE DOTYCZ¥CE NADZWYCZAJNYCH CZYNNIKÓW, 

KTÓRE MIA£Y WP£YW NA DZIA£ALNOÚÃ PODSTAWOW¥ EMITENTA 

LUB JEGO G£ÓWNE  RYNKI, NA KTÓRYCH PROWADZI 

DZIA£ALNOÚÃ 

Do nadzwyczajnych czynników w okresie od roku 2004 do poùowy roku 2006, które miaùy wpùyw na 

dziaùalno�ã podstawow¹ Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej oraz na rynki, na których prowadz¹ one 

dziaùalno�ã zaliczyã mo¿na: 
 
1. Uruchomienie w dniu 05 lipca 2005 roku produkcji przez spóùkê zale¿n¹, Plast�Box Ukraina spóùka 

z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Chernichowie, po wielu trudno�ciach i przesuniêciach 

czasowych spowodowanych sytuacj¹ polityczn¹ w tym kraju, skutkuj¹c¹ istotnymi zmianami w 

ustawodawstwie i przepisach reguluj¹cych dziaùalno�ã gospodarcz¹. Spóùka zale¿na od momentu 

rozpoczêcia produkcji do dnia 30.06.2006.  osi¹gnêùa przychody 8.758 .tys. hrywien ukraiñskich, co w 

przeliczeniu na zùote  daje  kwotê okoùo 5.479 tys. Obrót ten zostaù zrealizowany w 80,7% z produkcji 

wùasnej, przy obùo¿eniu maszyn na poziomie 60%, pozostaù¹ czê�ã stanowiùa produkcja obca, w tym 

spóùki � matki. Obùo¿enie mocy spóùki zale¿nej wskazuje, i¿ zakùad ma potencjaù do wykorzystania 

przy rosn¹cych potrzebach odbiorców. 
 
2. Rekordowe wzrosty cen ropy na rynkach �wiatowych skutkuj¹ce wysok¹ dynamik¹ cen tworzyw 

sztucznych (polimery ropopochodne) stanowi¹cych podstawowy surowiec do produkcji wyrobów 

Spóùki.  
 
3. Wzrost cen ropy naftowej wpùywaù niekorzystnie równie¿ na sytuacjê w bran¿y farb i lakierów, gdzie 
usytuowani s¹ kluczowi klienci Spóùki. Nie pozostaùo to bez wpùywu na wspóùpracê z tymi firmami, 

skutkuj¹c ogólnym spadkiem obrotów handlowych w okresie objêtym sprawozdaniem. 
 
4. Przeùo¿enie rosn¹cych kosztów wytwarzania na ceny produktów i w konsekwencji spadek 
sprzeda¿y niektórych wyrobów, szczególnie widoczny w sektorze sprzeda¿y skrzynek plastikowych: 

spadek o 29,6%.  
 

6.4. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI 

DOTYCZ¥CYCH UZALEÝNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB 

LICENCJI, UMÓW PRZEMYS£OWYCH, HANDLOWYCH LUB 

FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

Emitent nie jest uzale¿niony od patentów, licencji, umów przemysùowych, umów handlowych, umów 

finansowych ani od nowych procesów produkcyjnych. 
W ocenie Emitenta w jego dziaùalno�ci nie wystêpuje uzale¿nienia Emitenta od konkretnych umów 

zawartych w normalnym toku dziaùalno�ci, co nie wyklucza istnienia umów, które Emitent uznaje za 

istotne (znacz¹ce) z punktu widzenia jego dziaùalno�ci i rentowno�ci. Umowy te wymienione zostaùy w 

pkt 6.4.1 poni¿ej. 

6.4.1. ISTOTNE UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIA£ALNOÚCI 

EMITENTA, KTÓRYCH STRON¥ JEST EMITENT 

 

1. Umowa z dnia 23 maja 2002 roku z aneksami, pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a KFFiL 

�NOBILES� Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wùocùawku jako odbiorc¹. Umowa na podstawie aneksu z 09 
marca 2006 roku zawarta na czas nieokre�lony. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i 

dostarczenie przez Spóùkê opakowañ czystych i z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcê do 

konfekcjonowania farb wodorozcieñczalnych. Umowa nie precyzuje warto�ci, ze wzglêdu na 

wielko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana  za umowê znacz¹c¹.  
 
2. Umowa z dnia 01 marca 2003 roku z aneksami, pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a TBD 

Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Dêbicy jako odbiorc¹. Umowê zawarta na czas nieokre�lony. 
Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spóùkê opakowañ czystych i z 

nadrukiem, stosowanych przez odbiorcê do konfekcjonowania farb wodorozcieñczalnych. Umowa 
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nie precyzuje warto�ci, ze wzglêdu na wielko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana za umowê 

znacz¹c¹.  
 
3. Umowa z dnia 01 stycznia 2004 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a Polifarb Cieszyn � 

Wrocùaw S.A. z siedzib¹ we Wrocùawiu jako odbiorc¹. Umowa zawarta na czas nieokre�lony. 

Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spóùkê opakowañ czystych i z 

nadrukiem, stosowanych przez odbiorcê do konfekcjonowania farb wodorozcieñczalnych. Umowa 

nie precyzuje warto�ci, ze wzglêdu na wielko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana  za umowê 

znacz¹c¹.  
 
4. Umowa z dnia 26 lutego 2004 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a S.A. Supraten 

 z siedzib¹ w Kiszyniowie (Moùdawia) jako odbiorc¹. Umowa zawarta na czas nieokre�lony. 

Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spóùkê opakowañ z nadrukiem, 

stosowanych przez odbiorcê do konfekcjonowania tynków i farb. Ze wzglêdu na wysoko�ã 

obrotów pomiêdzy stronami uznana za umowê znacz¹c¹.  
 
5. Umowa z dnia 06 grudnia 2004 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a Grup¹ 

BEKUPLAST dotycz¹ca produkcji przez Plast-Box S.A. pojemników z tworzyw sztucznych. 

Umowa ma charakter ramowy i zostaùa zawarta na czas okre�lony do 31 grudnia 2009 roku. 

Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spóùkê pojemników z tworzyw 

sztucznych w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez BEKUPLAST 

zamówieniach okresowych. Ze wzglêdu na wielko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana za 

umowê znacz¹c¹.  
 

6. Umowa z dnia 21 lutego 2002 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a PPH Matres Revco 

Sp. z o.o. z siedzib¹ w Morzeszczynie jako odbiorc¹. Umowa na podstawie aneksu z dnia 20 

marca 2006 roku zawarta na czas nieokre�lony. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i 

dostarczenie przez Spóùkê opakowañ czystych i z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcê do 

konfekcjonowania farb i tynków. Ze wzglêdu na wysoko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana za 

umowê istotn¹. 
 

7. Umowa z dnia 04 marca 2004 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a Dyrup Sp. z o.o. z 

siedzib¹ w £odzi jako odbiorc¹.  Umowa zawarta na czas okre�lony, na mocy aneksu z dnia 06 
lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i 
dostarczenie przez Spóùkê opakowañ, stosowanych przez odbiorcê do konfekcjonowania farb. Ze 

wzglêdu na wysoko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana za umowê istotn¹.  
 
8. Umowa z dnia 08 marca 2006 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a  Popcorn Company 

Produktions & Co. KG jako odbiorc¹. Umowa zostaùa zawarta na czas okre�lony, 12 miesiêcy od 

daty jej podpisania. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spóùkê 

opakowañ z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcê do konfekcjonowania popcornu i waty 

cukrowej. Ze wzglêdu na wysoko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana za umowê istotn¹. 
 

9. Umowa z dnia 23 maja 2006 roku pomiêdzy Plast-Box S.A. jako dostawc¹ a Saint � Gobain 
Weber Terranova Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni jako odbiorc¹. Umowa zawarta na czas 

nieokre�lony. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spóùkê opakowañ z 

nadrukiem, stosowanych przez odbiorcê do konfekcjonowania tynków i farb. Ze wzglêdu na 

wysoko�ã obrotów pomiêdzy stronami uznana za umowê istotn¹. 

6.4.2. ISTOTNE UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIA£ALNOÚCI 

EMITENTA, KTÓRYCH STRON¥ JEST SPÓ£KA ZALEÝNA 

Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. nie jest stron¹ umów maj¹cych istotne znaczenie dla dziaùalno�ci 

Emitenta. 

6.5. ZA£OÝENIA WSZELKICH OÚWIADCZEÑ EMITENTA 

DOTYCZ¥CYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ 

Emitent swoje o�wiadczenia w odniesieniu do otoczenia rynkowego opiera na informacjach zawartych 
w The Future of Global Packaging, Pira International Ltd. UK/World Packaging Organization, SE, 2005 
za artykuùem �W pogoni za Uni¹� Wacùawa Wasiaka, Dyrektora Krajowej Izby Opakowañ. Vidart nr 09 
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(185), sierpieñ 2006 oraz danych statystycznych GUS za lata 2000-2004 wraz z szacunkami na rok 
2005  za artykuùem: Opakowania z tworzyw sztucznych - polski rynek na tle �wiata i europy � Jacenty 
Siewierski � Tworzywa Sztuczne i Chemia NR 4 � Lipiec/Sierpieñ 2006r. 
Emitent nie przeprowadzaù badañ maj¹cych na celu okre�lenie pozycji Emitenta na rynku krajowym, 

ani nie s¹ mu znane wyniki takich badañ. Powy¿sze szacunki opieraj¹ siê na znajomo�ci bran¿y i 

do�wiadczeniu Zarz¹du Emitenta. 

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1. OPIS GRUPY KAPITA£OWEJ EMITENTA ORAZ MIEJSCA 

EMITENTA W TEJ GRUPIE 

Jednostk¹ dominuj¹c¹ Grupy Kapitaùowej �Plast-Box� S.A. jest spóùka Plast-Box S.A. Rok obrotowy 
koñcz¹cy siê 31 grudnia 2005 roku byù pierwszym rokiem dziaùalno�ci Grupy Kapitaùowej. 
W skùad Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A. wchodz¹: 
- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku: jako jednostka 
dominuj¹ca, 
- Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zale¿na. 
 
W 2005 roku nast¹piùa zmiana struktury udziaùowców dziaùaj¹cej na Ukrainie spóùki zale¿nej Plast-Box 
Ukraina. Emitent wszedù w posiadanie 100% udziaùów w spóùce-córce, powiêkszaj¹c swój udziaù z 

dotychczasowych 80%. Wystêpuj¹cy od pocz¹tku utworzenia spóùki zale¿nej udziaùowiec ukraiñski: 

Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ �Softswit�, wyst¹più ze spóùki z powodu niemo¿no�ci 

partycypacji w jej dalszym dynamicznym rozwoju. 
W roku 2005 Emitent dokonaù podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego spóùki zale¿nej Plast-Box Ukraina 
Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Czernichowie, Ukraina w kwocie 1.910 tys. PLN, w tym: 
-    z tytuùu aportu pieniê¿nego w kwocie           779 tys. PLN, 
-    z tytuùu aportu niepieniê¿nego w kwocie   1.131 tys. PLN. 
 
Utworzenie Grupy Kapitaùowej byùo kontynuacj¹ dotychczasowej polityki dotycz¹cej ekspansji 

Emitenta na rynek wschodni. Poprzez utworzenie na Ukrainie spóùki zale¿nej zajmuj¹cej siê produkcj¹ 

opakowañ plastikowych na potrzeby tego regionu Europy, zrealizowany zostaù strategiczny cel 

logistyczny polegaj¹cy na �zbli¿eniu siê do klientów� obsùugiwanych dotychczas przez Emitenta. 

Docelowo spóùka Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. przejmie wiêkszo�ã obrotów Grupy Kapitaùowej 

dotycz¹cych bezpo�redniej sprzeda¿y produktów na rynek wschodni.  

7.2. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEÝNYCH OD EMITENTA 

Jednostki zale¿ne objête konsolidacj¹ metod¹ peùn¹: 
"PLAST-BOX" Ukraina Sp. z o.o. z siedzib¹ Czernichów Ukraina. 
 
Kapitaù zakùadowy spóùki zale¿nej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. wynosi 2.856 tys. PLN. 
Emitent posiada 100% kapitaùu zakùadowego podmiotu zale¿nego. 

8. ÚRODKI TRWA£E 

8.1. ZNACZ¥CE RZECZOWE AKTYWA TRWA£E (ISTNIEJ¥CE I 

PLANOWANE) W TYM DZIERÝAWIONE NIERUCHOMOÚCI ORAZ 

OBCI¥ÝENIA NA NICH USTANOWIONE 

Na ù¹czn¹ warto�ã rzeczowych aktywów trwaùych Grupy Kapitaùowej na dzieñ 30 wrze�nia 2006 roku 

skùadaùy siê : 
�rodki trwaùe o warto�ci 27.280 tys. zù 
w tym: 
- grunty o warto�ci 559 tys. zù 
- budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej o warto�ci 5.683 tys. zù 
- urz¹dzenia techniczne i maszyny o warto�ci 20.576 tys. zù 
- �rodki transportu o warto�ci 374 tys. zù 
- inne �rodki trwaùe o warto�ci 88 tys. zù 
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�rodki trwaùe w budowie o warto�ci 205 tys. zù. 
 
Na ù¹czn¹ warto�ã rzeczowych aktywów trwaùych Emitenta na dzieñ 30 wrze�nia 2006 roku skùadaùy 

siê : 
�rodki trwaùe o warto�ci 24.985 tys. zù 
w tym: 
- grunty o warto�ci 559 tys. zù 
- budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej o warto�ci 4.777 tys. zù 
- urz¹dzenia techniczne i maszyny o warto�ci 19.329 tys. zù 
- �rodki transportu o warto�ci 291 tys. zù 
- inne �rodki trwaùe o warto�ci 29 tys. zù 
�rodki trwaùe w budowie o warto�ci 193 tys. zù. 

8.1.1. NIERUCHOMOÚCI 

Emitent jest w posiadaniu nieruchomo�ci o ù¹cznej powierzchni 294.384,45 m2. Opis posiadanych 

przez Emitenta nieruchomo�ci istotnych z punktu widzenia prowadzenia dziaùalno�ci zawiera poni¿sza 

tabela. Opisane ni¿ej nieruchomo�ci maj¹ istotne znaczenie dla dziaùalno�ci Emitenta ze wzglêdu na 
fakt, ¿e zlokalizowany jest na nich zakùad Emitenta, miejsce poùo¿enia oraz ze wzglêdu na to, i¿ daj¹ 

mo¿liwo�ã dalszego rozwoju. 
 
TABELA: Wykaz nieruchomo�ci Emitenta istotnych dla prowadzonej dziaùalno�ci 

Nr ksiêgi 

wieczystej 

Poùo¿enie Powierzchnia 

w m/kw Tytuù prawny Przeznaczenie Zabudowana 

16913 
60337 
46535 

 

Sùupsk, 

Lutosùawskiego 
27686,45 m2 Prawo 

u¿ytkowania 

wieczystego 

Nieruchomo�ci 

fabryczne 
Budynkami 

produkcyjno-  
biurowo- 

socjalnymi o pow. 
13837 m2 

60141 Machowinko 98001 m2 wùasno�ã do sprzeda¿y niezabudowana 
60417 Wytowno 161600 m2 wùasno�ã do sprzeda¿y niezabudowana 

�ródùo: Emitent 
 
Na nieruchomo�ciach Emitenta ustanowiono nastêpuj¹ce obci¹¿enia: 
 
Na nieruchomo�ci  w Sùupsku przy ul. Lutosùawskiego 17A  kw.16913 : 
1/ hipoteka kaucyjna  do kwoty 6.000  tys. PLN na rzecz BRE Banku S.A. Oddziaù Korporacyjny 

Szczecin  
Hipotekê  ustanowiono jako zabezpieczenie kredytu obrotowego w kwocie 7.500 tys. PLN  na okres 

od 09-04-2004 do 31-03-2008. 
 
2/ hipoteka kaucyjna  do kwoty 2.000 tys. PLN na rzecz BRE Banku S.A. Oddziaù Korporacyjny 

Szczecin  
Hipotekê  ustanowiono jako zabezpieczenie  kredytu w rachunku bie¿¹cym  w kwocie 1.500 tys. PLN  

na okres od 09-04-200 do 31-03-2007. 
 
Nie nieruchomo�ci w Wytownie,  kw. nr 60417: 
hipoteka kaucyjna  do kwoty 646,4 tys. PLN  na rzecz BZ WBK Finanse &Leasing  S.A. w Poznaniu, 
jako zabezpieczenie umowy leasingu finansowego w kwocie 1.125 tys. PLN na okres od 2003-02-20 
do 2008-02-15. 
 
W dniu  17 grudnia 2005 r. Spóùka zawarùa wstêpn¹ umowê sprzeda¿y gruntów stanowi¹cych 

nieruchomo�ã inwestycyjn¹ zlokalizowan¹ w pasie nadmorskim w miejscowo�ciach Wytowno i  

Machowinko niedaleko Ustki, za cenê 7.960 tys. PLN. Strony ustaliùy, i¿ w wypadku zawarcia umowy 

przenosz¹cej wùasno�ã cena wynikaj¹ca z ww. umowy winna byã zapùacona do dnia 31 stycznia 2009 

roku. 
Obiekty Emitenta wykorzystywane s¹ w caùo�ci. Maksymalne zdolno�ci produkcyjne Spóùki (przy 

uwzglêdnieniu obecnego poziomu zatrudnienia i wyposa¿eniu parku maszynowego) mo¿na okre�liã w 

zakresie produkcji wiader i skrzynek na okoùo  56 mln PLN rocznie. 
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�Plast-Box Ukraina� Sp. z o.o. nie jest wùa�cicielem ani u¿ytkownikiem wieczystym ¿adnych 

nieruchomo�ci. Dziaùalno�ã gospodarcza prowadzona jest w budynkach dzier¿awionych (umowa 

zawarta w 2004 r na 15 lat) od podmiotu ukraiñskiego. 
Obiekty dzier¿awione przez �Plast-Box Ukraina� Sp. z o.o. wykorzystywane s¹ w caùo�ci. 
Maksymalne zdolno�ci produkcyjne  �Plast-Box Ukraina� Sp. z o.o. (przy uwzglêdnieniu obecnego 

poziomu zatrudnienia i wyposa¿eniu parku maszynowego) mo¿na okre�liã w zakresie produkcji wiader 

i skrzynek na okoùo 9 mln PLN rocznie. 
 

8.1.2. INNE ZNACZ¥CE AKTYWA RZECZOWE 

Istotn¹ pozycjê rzeczowych aktywów trwaùych Emitenta oprócz nieruchomo�ci stanowi¹ maszyny i 

urz¹dzenia produkcyjne. Trzon produkcyjny stanowi¹ nastêpuj¹ce aktywa trwaùe: 
 roboty przemysùowe o warto�ci 558 tys. zù 
 formy wtryskowe o warto�ci 3.678 tys. zù  
 wtryskarki o warto�ci 8.688 tys. zù 
 agregaty chùodnicze o warto�ci 508 tys. zù 
 maszyny do nadruków o warto�ci 3.849 tys. zù. 
 
Na rzeczowych aktywach trwaùych Emitenta ustanowiono nastêpuj¹ce obci¹¿enia: 
 
- przewùaszczenie na zabezpieczenie wierzytelno�ci BRE Banku S.A. z siedzib¹ w Warszawie z tytuùu 

udzielonego kredytu w kwocie 7.500 tys. zù na nastêpuj¹cych aktywach trwaùych: 
 wtryskarki     

 formy wtryskowe   

 agregat chùodniczy   
 maszyna do nadruku  
 maszyna offsetowa   

 pozostaùe �rodki trwaùe           
o ù¹cznej warto�ci 2.256 tys. PLN 

 
- zastaw rejestrowy na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzib¹ we Wrocùawiu, wierzytelno�ã w 

kwocie 7.250 tys. z tytuùu kredytu obrotowego  na nastêpuj¹cych aktywach trwaùych: 
 wtryskarki  STORK     
 maszyny do nadruku MOSS    

 maszyny do nadruku KASE    

 wtryskarki KRUSS-MAFFEI   

na ù¹czn¹ warto�ã 8.757 tys. PLN.       
 
- przewùaszczenie na rzecz Powiatowego Urzêdu Pracy w Sùupsku z tytuùu  po¿yczki w kwocie 821 tys. 

PLN na wtryskarki KRAUS-MAFFEI  na warto�ã 1.386 tys. PLN. 
 
 
Istotn¹ pozycjê rzeczowych aktywów trwaùych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. stanowi¹: 
- formy wtryskowe o warto�ci 126 tys. PLN  
- wtryskarki o warto�ci 866  tys. PLN 
- agregaty chùodnicze o warto�ci  53 tys. PLN.  
 
Na rzeczowych aktywach trwaùych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. ustanowiono nastêpuj¹ce obci¹¿enia: 
  
- przewùaszczenie na rzecz WAT �UKREXIMBANK� z tytuùu kredytu w rachunku bie¿¹cym w kwocie 
500 tys. USD na �rodków trwaùych: 
 wtryskarki    
 wózek widùowy    
 agregaty chùodnicze   
 formy wtryskowe   
 inne �rodki trwaùe    
na ù¹czn¹ warto�ã 727 tys. PLN. 
 
Emitent w okresie do koñca 2010 r. zakùada zakupy urz¹dzeñ technicznych i maszyn do zakùadu w 

Sùupsku o ù¹cznej warto�ci okoùo 11.719,8 tys. zù, w tym: 
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formy wielokrotne na wiadra � 1.896,6 tys. PLN 
wtryskarki � 5.437,3 tys. PLN 
automaty i urz¹dzenia do  maszyn � 3.552,2 tys. PLN 
urz¹dzenia peryferyjne � 833,7 tys. PLN. 
 
 
Spóùka zale¿na Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. w okresie do koñca 2010 r. zamierza przeprowadziã 

inwestycje w maszyny i urz¹dzenia do produkcji tworzyw sztucznych o ù¹cznej warto�ci okoùo 4.593 

tys. zù, w tym: 
wtryskarki- 4.400 tys. PLN   
urz¹dzenia � 193 tys. PLN. 

8.2. OPIS ZAGADNIEÑ I WYMOGÓW ZWI¥ZANYCH Z OCHRON¥ 

ÚRODOWISKA, KTÓRE MOG¥ MIEÃ WP£YW NA WYKORZYSTANIE 

PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA£YCH 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Spóùkê dziaùalno�ci gospodarczej, do Emitenta nie maj¹ 

zastosowania wymogi posiadania zezwoleñ lub koncesji na prowadzenie dziaùalno�ci gospodarczej.  
 
Dziaùalno�ã prowadzona przez Emitenta wpùywa na nastêpuj¹ce elementy �rodowiska: 
- powierzchniê ziemi 
- powietrze atmosferyczne. 
Zdaniem Emitenta wpùyw prowadzonej dziaùalno�ci na wody powierzchniowe nie jest istotny. 
 
W zakresie korzystania ze �rodowiska naturalnego, Spóùka korzysta z nastêpuj¹cych pozwoleñ: 
1. decyzja nr 3/02 z dnia 24 marca 2003 r. Prezydenta Miasta Sùupska � pozwolenie na prowadzenie 

dziaùalno�ci w zakresie odzysku zbierania i transportu odpadów � decyzja wa¿na do 29 lutego 

2013 r. 
2. decyzja nr 10/2001r z dnia 26 wrze�nia 2001 r. Prezydenta Miasta Sùupska o dopuszczalnej emisji 

zanieczyszczeñ - decyzja wa¿na do dnia 31 grudnia 2009 r. 
3. decyzja nr 4/2000 z dnia 16 paêdziernika 2000 r. Prezydenta Miasta Sùupska o dopuszczalnym 

poziomie haùasu � decyzja bezterminowa; zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spóùka co 

najmniej 2 razy w roku zobowi¹zana jest do dokonywania okresowych pomiarów poziomu haùasu 

�rodowiskowego. 
 
Ze wzglêdu na prowadzon¹ w Spóùce politykê zapewnienia jako�ci oraz stosowanie prawidùowej 

gospodarki korzystania ze �rodowiska, Spóùka nie przewiduje w przyszùo�ci problemów zwi¹zanych  
z gospodarczym korzystaniem ze �rodowiska oraz uzyskiwanie (przedùu¿aniem) stosownych decyzji  
i zezwoleñ, w tym w szczególno�ci zezwolenia na wytwarzanie odpadów. 
 

9. PRZEGL¥D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA I JEGO GRUPY 

KAPITA£OWEJ 

Niniejsze informacje dotycz¹ce sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej  
zostaùy opracowane na podstawie jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta za lata 2003, 

2004 i 2005, jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego za pierwsze póùrocze 2006 roku, 

jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze póùrocze 2005 roku oraz skonsolidowanych 
sprawozdañ finansowych Grupy Kapitaùowej za rok 2005, pierwsze póùrocze 2005 roku i pierwsze 

póùrocze 2006 roku a tak¿e raportu skonsolidowanego za III kwartaù 2006 r. 
 
Przy prezentacji jednostkowych danych finansowych Emitenta wykorzystano dane jednostki 
dominuj¹cej z raportu rocznego za rok 2004. Przy prezentacji skonsolidowanych danych finansowych 

Grupy Kapitaùowej wykorzystano sprowadzone do porównywalno�ci wobec roku 2005 dane jednostki 

dominuj¹cej z roku 2004.  
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Prezentacja danych za rok 2003 i 2004 odbywa siê wg Polskich Standardów Rachunkowo�ci, za rok 

2005 (wraz ze sprowadzonymi do porównywalno�ci danymi za rok 2004), pierwsze póùrocze 2005 r. i 

pierwsze póùrocze 2006 r. oraz III kwartaù 2005 i 2006 r. wg Miêdzynarodowych Standardów 

Rachunkowo�ci. 
 
W zwi¹zku z faktem i¿ dane finansowe jednostki zale¿nej nie byùy istotne dla realizacji obowi¹zku 

okre�lonego w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (art. 58 ust. 1 pkt 1 

ustawy o rachunkowo�ci). Emitent odst¹più od sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok 2004. 
 

Struktura przychodów ze sprzeda¿y 

 

 
III kwartaù 2006 

narastaj¹co 
III kwartaù 2005 

narastaj¹co 
I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

 

Warto�
ã 

tys.PLN 

Udziaù Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

1.Wiadra 34 411 84,0% 26 686 79,8% 21 857 83,2% 16 816 79,6% 35 699 80,1% 35 281 73,7% 31 937 75,7% 
2.Skrzynki 4 350 10,6% 4 248 12,7% 3 051 11,6% 2 686 12,7% 5 891 13,2% 8 372 17,5% 7 380 17,5% 
Przychody 
ze 
sprzeda¿y 

usùug 

636 1,6% 2 300 6,9% 366 1,4% 1 476 7,0% 2 633 5,9% 2 491 5,2% 1 915 4,5% 

Przychody 
ze 
sprzeda¿y 

produktów i 

usùug 

39 397 96,2% 33 234 99,4% 25 274 96,2% 20 978 99,3% 44 223 99,2% 46 144 96,4% 41 232 97,7% 

Przychody 
ze 
sprzeda¿y 

towarów i 

materiaùów 

1 564 3,8% 216 0,6% 1 000 3,8% 158 0,75% 345 0,8% 1 735 3,6% 984 2,3% 

RAZEM 40 961 100,0% 33 450 100,0% 26 274 100,0% 21 136 100,0% 44 568 100,0% 47 879 100,0% 42 216 100,0% 
 

Emitent i jego Grupa Kapitaùowa uzyskuj¹ przychody ze sprzeda¿y wiader i skrzynek, a tak¿e ze 

sprzeda¿y usùug oraz towarów i materiaùów. Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ przychodów we wszystkich 

prezentowanych okresach s¹ wiadra, które w roku 2005 stanowiùy 80,1% przychodów ze sprzeda¿y 

ogóùem, a po trzech kwartaùach 2006 roku 84%. Drugim pod wzglêdem istotno�ci segmentem 

przychodów s¹ skrzynki, które w roku 2005 stanowiùy 13,2% przychodów, a po trzech kwartaùach 2006 

roku 10,6%. Przychody ze sprzeda¿y towarów i materiaùów nie przekroczyùy w prezentowanych 

okresach 5% przychodów ogóùem.   
 
Najwa¿niejsze czynniki ksztaùtuj¹ce sytuacjê operacyjno � finansow¹ Emitenta i jego Grupy 

Kapitaùowej w latach 2003, 2004, 2005, w pierwszym póùroczu 2006 oraz w III kwartale 2006 r. 
 
 Do  najwa¿niejszych czynników ksztaùtuj¹cych sytuacjê operacyjno � finansow¹ Emitenta i jego Grupy 

Kapitaùowej oraz wyniki przez nie osi¹gane w prezentowanych okresach nale¿aùy: 
 
- ceny najwa¿niejszych surowców (polipropylenu i polietylenu) 
- ksztaùtowanie siê kursów walutowych, w szczególno�ci EUR/PLN, który miaù wpùyw na poziom 

kosztów zu¿ycia materiaùów i energii (znaczna czê�ã surowców byùa kupowana w euro) oraz na 

poziom kosztów finansowych zwi¹zanych z obsùug¹ zadùu¿enia denominowanego w euro 
- ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, która ma bezpo�redni wpùyw na poziom popytu na 

produkty Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej (zmiany w poziomie zu¿ycia opakowañ wynikaj¹ 

bezpo�rednio ze zmian poziomu konsumpcji, która zale¿y od siùy nabywczej ludno�ci) 
- koszty utrzymywania udziaùu w rynku ukraiñskim, wynikaj¹ce z nierentownej sprzeda¿y, z powodu 

opóêniania siê uruchomienia produkcji w spóùce zale¿nej 
- ograniczona przez wysok¹ konkurencjê mo¿liwo�ã przeniesienia wzrostu kosztów surowców na 

odbiorców 
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9.1.1. WSKA�NIKI CHARAKTERYZUJ¥CE EFEKTYWNOÚÃ DZIA£ALNOÚCI 

GOSPODARCZEJ I ZDOLNOÚÃ REGULOWANIA ZOBOWI¥ZAÑ EMITENTA i JEGO 

GRUPY KAPITA£OWEJ 

We wszystkich prezentowanych okresach ró¿nice pomiêdzy skonsolidowanymi a jednostkowymi 

danymi finansowymi s¹ niewielkie. Wynika to z faktu, ¿e dziaùalno�ã produkcyjna i sprzeda¿owa 

ukraiñskiej spóùki zale¿nej Plast Box Ukraina Sp. z o.o. jest w skali dziaùalno�ci Grupy Kapitaùowej 

niewielka. 
 
 
Tabela: Wskaêniki rentowno�ci Grupy Kapitaùowej 

  

III kwartaù 
2006 r. 

narastaj¹co 

III kwartaù 
2005 r. 

narastaj¹co 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 
2005 2004 

Przychody ze sprzeda¿y netto (tys. 

zù)             40 961                33 450    26 274 21 136 44 568 47 879 

Zysk brutto ze sprzeda¿y (tys. zù)               7 389               3 828    4 838 2 457 5 066 9 580 

EBITDA (tys. zù)               3 563    -   152    2 314 -  81 -  680 4 678 

Zysk operacyjny (tys. zù)               1 132    -   2 302    717 - 1 479 -  3 585 2 299 

Zysk netto (tys. zù) 189    -   761    10 139 1 648 745 

Aktywa ogóùem (tys. zù)             55 827                50 081    57 631 50 929 54 001 46 017 

Kapitaù wùasny  (tys. zù)            22 938                20 594    22 988 21 397 23 005 21 397 

Rentowno�ã brutto sprzeda¿y 18,0% 11,4% 18,4% 11,6% 11,4% 20,0% 

Rentowno�ã EBITDA 8,7% -0,5% 8,8% -0,4% -1,5% 9,8% 
Rentowno�ã dziaùalno�ci 

operacyjnej 2,8% -6,9% 2,7% -7,0% -8,0% 4,8% 

Rentowno�ã netto 0,5% -2,3% 0,0% 0,7% 3,7% 1,6% 

Rentowno�ã aktywów ogóùem* 0,3% -1,5% 0,0% 0,3% 3,1% 1,6% 

Rentowno�ã kapitaùu wùasnego* 0,8% -3,7% 0,0% 0,6% 7,2% 3,5% 

�ródùo: Emitent 
* warto�ci wskaêników rentowno�ci aktywów netto i rentowno�ci kapitaùów wùasnych za I póùrocze 2005 r. i I 

póùrocze 2006 r. oraz za okres I-IIIQ 2005 i 2006 s¹ obliczone na podstawie póùrocznych wyników Emitenta i 

wyników osi¹gniêtych w trakcie trzech kwartaùów lat 2005 i 2006 i s¹ nieporównywalne z warto�ciami 

tych wskaêników obliczonymi dla okresów o innej dùugo�ci 
 
Zasady wyliczania wskaêników: 

� wskaêniki rentowno�ci � stosunek odpowiednich wielko�ci zysku ze sprzeda¿, zysku operacyjnego, zysku operacyjnego 

powiêkszonego o amortyzacjê oraz zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzeda¿y netto produktów, usùug, towarów 

i materiaùów, 

� wskaênik rentowno�ci aktywów (ROA) � zysk netto w danym okresie/stan aktywów na koniec danego okresu, 

� wskaênik rentowno�ci kapitaùu wùasnego (ROE) � zysku netto w danym okresie/stan kapitaùów wùasnych na koniec danego 

okresu. 

 
W roku 2004 Emitent zanotowaù 20% wskaênik rentowno�ci brutto ze sprzeda¿y, 9,8% rentowno�ã 

EBITDA, 1,6% rentowno�ã netto oraz ROE na poziomie 3,5%.  
 
W roku 2005 nast¹piùo pogorszenie wyników finansowych Grupy Kapitaùowej Emitenta. Przychody ze 

sprzeda¿y zanotowaùy 6,9% spadek, zysk brutto ze sprzeda¿y spadù o 47,1%. Grupa zanotowaùa 

stratê operacyjn¹ na poziomie �3 585 tys. PLN i ujemne EBITDA w wysoko�ci �680 tys. PLN. Zysk 
netto wyniósù 1 648 tys. PLN, co oznaczaùo wzrost o 121,2%. Rentowno�ã brutto sprzeda¿y spadùa o 

blisko 9 punktów procentowych, rentowno�ã operacyjna i EBITDA zanotowaùy warto�ci ujemne. ROE 

wzrósù do poziomu 7,2%. Gùównymi czynnikami wpùywaj¹cymi na spadek przychodów, pogorszenie 

rentowno�ci brutto sprzeda¿y, operacyjnej oraz EBITDA byùy:  
 
- silny wzrost cen ropy naftowej na rynkach �wiatowych, który wpùyn¹ù na znacz¹cy wzrost kosztów 

materiaùów i energii w Grupie Kapitaùowej (silny wzrost cen podstawowych surowców, czyli 

polimerów ropopochodnych) 
- opóênienie uruchomienia produkcji na Ukrainie i wysokie koszty utrzymania nierentownego rynku 

wschodniego przez zakùad w Polsce, co spowodowaùo powstanie straty na sprzeda¿y w wysoko�ci 

okoùo �2 mln PLN 
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- pogorszenie koniunktury w bran¿y farb i lakierów, gdzie funkcjonuj¹ kluczowi odbiorcy Grupy 

Kapitaùowej Emitenta. Zmniejszenie popytu ze strony bran¿y farb i lakierów spowodowane byùo 

gùównie niekorzystnym wpùywem silnego wzrostu cen ropy naftowej na sytuacjê w bran¿y 
- ograniczon¹ mo¿liwo�ci¹ przeniesienia wzrostu kosztów surowcowych na odbiorców, a w 

przypadku ich przeniesienia znacznym spadkiem popytu w niektórych segmentach rynku (spadek 

sprzeda¿y skrzynek plastikowych o 29,6% w stosunku do roku 2004). 
- wzrost kosztów amortyzacji o 22% do poziomu 2 905 tys. PLN jako efekt realizacji du¿ych 

inwestycji rzeczowych na przeùomie roku 2004 i 2005 
 
W okresie I-IIIQ 2006 nast¹piùa poprawa efektów dziaùalno�ci operacyjnej Grupy Kapitaùowej. 

Tendencje te zwi¹zane s¹ z popraw¹ sytuacji w bran¿y, wzrostem popytu na wyroby Grupy oraz z 

przeprowadzon¹ restrukturyzacj¹ Emitenta i stabilnym wzrostem spóùki zale¿nej na Ukrainie. Poprawê 

sytuacji widaã na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. W stosunku do analogicznego 

okresu 2005 roku (narastaj¹co po trzech kwartaùach) przychody ze sprzeda¿y odnotowaùy 22,5% 

wzrost, zysk brutto na sprzeda¿y 93% wzrost, a zysk operacyjny, EBITDA i zysk netto zanotowaùy 

warto�ci dodatnie wobec warto�ci ujemnych w okresie I-IIIQ 2005. Tym samym nast¹piùa znaczna 

poprawa wszystkich wskaêników rentowno�ci. 
 
Tabela: Wskaêniki rentowno�ci Emitenta 

  
III kwartaù 

2006 r. 
III kwartaù 

2005 r. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Przychody ze sprzeda¿y 

netto (tys. zù)          39 144             33 763    25 265 21 263 44 465 47 879 42 216 

Zysk brutto ze 
sprzeda¿y (tys. zù)            6 717               3 777    4 408 2 497 4 851 9 682 8 699 

EBITDA (tys. zù) 
              3 

223    -  43 2 118 62 - 670 4 780 3 996 

Zysk operacyjny (tys. zù) 
                 

959    -  2 124    629 - 1 304 -3 436 2 401 1 986 

Zysk netto (tys. zù) -  3    -   619    -   5 305 1 812 708 -2 290 

Aktywa ogóùem (tys. zù)          55 636             49 846    57 108 50 925 53 813 45 425 30 069 

Kapitaù wùasny  (tys. zù)          23 206             20 779    23 204 21 703 23 209 20 816 3 078 
Rentowno�ã brutto 

sprzeda¿y 17,2% 11,2% 17,4% 11,7% 10,9% 20,2% 20,6% 

Rentowno�ã EBITDA 8,2% -0,1% 8,4% 0,3% -1,5% 10,0% 9,5% 
Rentowno�ã 
dziaùalno�ci operacyjnej 2,4% -6,3% 2,5% -6,1% -7,7% 5,0% 4,7% 

Rentowno�ã netto 0,0% -1,8% 0,0% 1,4% 4,1% 1,5% -5,4% 
Rentowno�ã aktywów 

ogóùem* 0,0% -1,2% 0,0% 0,6% 3,4% 1,6% -7,6% 

Rentowno�ã kapitaùu 

wùasnego* 0,0% -3,0% 0,0% 1,4% 7,8% 3,4% -74,4% 

�ródùo: Emitent 
* warto�ci wskaêników rentowno�ci aktywów netto i rentowno�ci kapitaùów wùasnych za I póùrocze 2005 r. i I 

póùrocze 2006 r. oraz za okres I-IIIQ 2005 i 2006 s¹ obliczone na podstawie póùrocznych wyników Emitenta i 

wyników osi¹gniêtych w trakcie trzech kwartaùów lat 2005 i 2006 i s¹ nieporównywalne z warto�ciami 

tych wskaêników obliczonymi dla okresów o innej dùugo�ci 
 
Zasady wyliczania wskaêników: 

� wskaêniki rentowno�ci � stosunek odpowiednich wielko�ci zysku ze sprzeda¿, zysku operacyjnego, zysku operacyjnego 

powiêkszonego o amortyzacjê oraz zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzeda¿y netto produktów, usùug, towarów 

i materiaùów, 

� wskaênik rentowno�ci aktywów (ROA) � zysk netto w danym okresie/stan aktywów na koniec danego okresu, 

� wskaênik rentowno�ci kapitaùu wùasnego (ROE) � zysku netto w danym okresie/stan kapitaùów wùasnych na koniec danego 

okresu. 

 
W roku 2003 Emitent zanotowaù 20,6% wskaênik rentowno�ci brutto ze sprzeda¿y, 9,5% rentowno�ã 

EBITDA, -5,4% rentowno�ã netto oraz ROE na poziomie �74,4%. Dziaùalno�ã operacyjna Emitenta 

byùa zyskowna, na co zùo¿yùy siê miêdzy innymi: 
 
- znaczny, okoùo dwukrotny wzrost eksportu na rynek niemiecki 
- ponad 30% wzrost eksportu na Ukrainê 
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- konsekwentnie realizowana strategia ekspansji na inne rynki eksportowe 
- kontynuacja efektywnej wspóùpracy z odbiorcami w bran¿y farb i lakierów 
- stopniowa dywersyfikacja portfela klientów, z dynamiczn¹ ekspansj¹ w kierunku bran¿y spo¿ywczej 

(co wi¹zaùo siê z uzyskaniem certyfikatu HACCP) 
 
Uzyskanie stosunkowo wysokiej ujemnej rentowno�ci netto byùo efektem wysokiej ekspozycji 

walutowej na euro i braku zabezpieczeñ ryzyka kursowego. Wysoka ekspozycja walutowa wynikaùa z 

utrzymywania wysokiego poziomu zobowi¹zañ denominowanych w euro oraz wysokiego poziomu 

importu surowców, kupowanych równie¿ w tej walucie. Wg stanu na 31 grudnia 2002 zobowi¹zania 

denominowane w euro stanowiùy 72,5% sumy zobowi¹zañ krótko i dùugoterminowych i wynosiùy 4,1 

mln euro, czyli okoùo 16,7mln PLN. Stan zobowi¹zañ w euro wg stanu na 31 grudnia 2003 spadù do 

poziomu 3 mln euro, czyli okoùo 14,2 mln PLN, co stanowiùo okoùo 53% sumy zobowi¹zañ krótko i 

dùugoterminowych. W wyniku pojawienia siê ró¿nic kursowych nast¹più okoùo 60% wzrost kosztów 

finansowych (do poziomu 4 578 tys. PLN, w tym 3 150 tys. PLN z tytuùu ró¿nic kursowych).  
 
W roku 2004 nast¹piùo polepszenie sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta. Przychody ze 

sprzeda¿y wzrosùy o 13,4%, rentowno�ã brutto sprzeda¿y nieznacznie siê pogorszyùa, rentowno�ã 

EBITDA wzrosùa o 0,5 punktu procentowego, pojawiùy siê dodatnie wskaêniki rentowno�ci netto, 

kapitaùów wùasnych oraz aktywów. Na uzyskane dodatnie wskaêniki rentowno�ci najwiêkszy wpùyw 

miaùy: 
 
- podwojenie sprzeda¿y do pañstw Unii Europejskiej 
- uzyskanie 40% dynamiki przychodów realizowanych na Ukrainie 
- realizacja du¿ych kontraktów w Rosji 
- dalsza dywersyfikacja portfela klientów w kierunku bran¿y spo¿ywczej i handlowej 
 
W roku 2004 Emitent dokonaù weryfikacji struktury finansowania i znacznie ograniczyù poziom 

zobowi¹zañ w euro. Wg stanu na 31 grudnia 2004 spadùy one do 1,26 mln euro, czyli okoùo 4,8 mln 

PLN, co stanowiùo ju¿ tylko okoùo 20% sumy zobowi¹zañ krótko i dùugoterminowych. Zadùu¿enie w 

euro spadùo w stosunku do 31 grudnia 2003 roku o okoùo 58% (wyra¿one w euro) i okoùo 66% 

(wyra¿one w PLN).  
 
Rok 2004 przyniósù równie¿ wzrost materiaùochùonno�ci produkcji. O 3,1 punktów procentowych, do 

poziomu 70,1% wzrósù udziaù kosztów zu¿ycia materiaùów i energii w strukturze kosztów rodzajowych, 

co oznaczaùo dynamikê wzrostu kosztów materiaùów i energii na poziomie +15,7%. 
  
W roku 2005 nast¹piùo pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Przychody ze sprzeda¿y 

zanotowaùy 7,1% spadek, zysk brutto ze sprzeda¿y spadù o 49,9%. Emitent zanotowaù stratê 

operacyjn¹ na poziomie �3 436 tys. PLN i ujemne EBITDA w wysoko�ci �670 tys. PLN. Zysk netto 
wyniósù 1 812 tys. PLN, co oznaczaùo wzrost o 155,9%. Rentowno�ã brutto sprzeda¿y spadùa o okoùo 

9 punktów procentowych, rentowno�ã operacyjna i EBITDA zanotowaùy warto�ci ujemne. ROE wzrósù 

do poziomu 7,8%. Gùównymi czynnikami wpùywaj¹cymi na spadek przychodów, pogorszenie 

rentowno�ci brutto sprzeda¿y, operacyjnej oraz EBITDA byùy:  
 
- silny wzrost cen ropy naftowej na rynkach �wiatowych, który wpùyn¹ù na znacz¹cy wzrost kosztów 

materiaùów i energii Emitenta (silny wzrost cen podstawowych surowców, czyli polimerów 

ropopochodnych) 
- opóênienie uruchomienia produkcji na Ukrainie i wysokie koszty utrzymania nierentownego rynku 

wschodniego przez zakùad w Polsce, co spowodowaùo powstanie straty na sprzeda¿y w wysoko�ci 

okoùo �2 mln PLN 
- pogorszenie koniunktury w bran¿y farb i lakierów, gdzie funkcjonuj¹ kluczowi odbiorcy Emitenta. 

Zmniejszenie popytu ze strony bran¿y farb i lakierów spowodowane byùo gùównie niekorzystnym 

wpùywem silnego wzrostu cen ropy naftowej na sytuacjê w bran¿y 
- ograniczon¹ mo¿liwo�ci¹ przeniesienia wzrostu kosztów surowcowych na odbiorców, a w 

przypadku ich przeniesienia znacznym spadkiem popytu w niektórych segmentach rynku (spadek 

sprzeda¿y skrzynek plastikowych o 29,6% w stosunku do roku 2004). 
- wzrost kosztów amortyzacji o 16,3% do poziomu 2 766 tys. PLN jako efekt realizacji du¿ych 

inwestycji rzeczowych na przeùomie roku 2004 i 2005. 
 



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument rejestracyjny 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  64

Gùównym czynnikiem wpùywaj¹cym na wzrost rentowno�ci netto, rentowno�ci aktywów oraz 

rentowno�ci kapitaùu wùasnego byùo dokonanie przeszacowania i aktualizacji warto�ci inwestycji, 

poprzez doprowadzenie jej do warto�ci godziwej, w wyniku podpisania warunkowej umowy sprzeda¿y 

26 ha nieruchomo�ci zabudowanych poùo¿onych na terenie gminy Ustka (umowa z dnia 16 grudnia 

2005 roku z Giovani Homes Reality Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ustce). Umowa opiewaùa na kwotê 

7.960.040 PLN. Ujêcie wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w bilansie na 31.12.2005 r. spowodowaùo 

wzrost wyniku finansowego o kwotê 6 922 tys. PLN i przyczyniùo siê do pojawienia siê dodatnich 

wskaêników rentowno�ci netto, ROA i ROE mimo ujemnej rentowno�ci operacyjnej. 
 
Wskaêniki pùynno�ci 

 
Tabela: Wskaêniki pùynno�ci Grupy Kapitaùowej 

  III kwartaù 
2006 r. 

III kwartaù 
2005 r. 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 
2005 2004 

Wskaênik pùynno�ci bie¿¹cej                     
0,8     

                   
1,1     

0,8 1,1 0,9 1,3 

Wskaênik pùynno�ci szybkiej                     
0,4     

                   
0,6     

0,4 0,7 0,5 0,8 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Wskaêniki pùynno�ci Emitenta 

  III kwartaù 
2006 r. 

III kwartaù 
2005 r. 

I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Wskaênik pùynno�ci bie¿¹cej                    
0,8    

                   
1,0    0,8 1,2 0,9 1,3 0,6 

Wskaênik pùynno�ci szybkiej                    
0,4    

                   
0,6    0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 

�ródùo: Emitent 
 
Zasady wyliczania wskaêników: 

� wskaênik bie¿¹cej pùynno�ci � stosunek stanu maj¹tku obrotowego do sumy stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych na koniec 

danego 

okresu; obrazuje zdolno�ã firmy do regulowania bie¿¹cych zobowi¹zañ przy wykorzystaniu aktywów bie¿¹cych, 

� wskaênik szybkiej pùynno�ci � stosunek stanu maj¹tku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowi¹zañ 

krótkoterminowych na koniec okresu; obrazuje zdolno�ã zgromadzenia w krótkim czasie �rodków pieniê¿nych na pokrycie 

zobowi¹zañ o wysokim 

stopniu wymagalno�ci 

 
Ró¿nice pomiêdzy wskaênikami pùynno�ci Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej s¹ w poszczególnych 

okresach minimalne, co wynika z bardzo zbli¿onej struktury aktywów i pasywów w sprawozdaniach 

jednostkowych i skonsolidowanych. Poni¿ej omówiono wskaêniki pùynno�ci Grupy Kapitaùowej.  
 
Wskaênik pùynno�ci bie¿¹cej charakteryzuje siê stosunkowo wysokimi wahaniami. W roku 2004 

uksztaùtowaù siê na bezpiecznym poziomie 1,3, w roku 2005 doszùo do nieznacznego spadku 

wskaênika spowodowanego 18% spadkiem nale¿no�ci krótkoterminowych oraz 16,5% wzrostem 

zobowi¹zañ z tytuùu dostaw i usùug. Najwa¿niejszym czynnikiem, który spowodowaù spadek wskaênika 

w roku 2005 byùo zwiêkszenie krótkoterminowego zadùu¿enia kredytowego o 3 066 tys. PLN (w wyniku 

przesuniêã w strukturze zobowi¹zañ krótko i dùugoterminowych)  i wzrost zobowi¹zañ z tytuùu leasingu 
o 547 tys. PLN. Wg stanu na 30.06.2006 oraz wg stanu po IIIQ 2006 wskaênik ksztaùtuje siê na 

poziomie 0,8, co oznacza, ¿e pùynne pozycje aktywów obrotowych s¹ ni¿sze od warto�ci zobowi¹zañ 

krótkoterminowych. Na spadek poziomu wskaênika po pierwszym póùroczu miaùy wpùyw: wzrost 

krótkoterminowego zadùu¿enia kredytowego o 1 723 tys. PLN (przesuniêcia w strukturze zobowi¹zañ 

krótko i dùugoterminowych) i ponad 38% wzrost zobowi¹zañ krótkoterminowych z tytuùu dostaw i usùug 

(w stosunku do roku 2005), spowodowany czynnikami sezonowymi.  
 
We wszystkich prezentowanych okresach wskaênik pùynno�ci szybkiej jest ni¿szy od 1, co oznacza, 

¿e nale¿no�ci i pùynne �rodki pieniê¿ne nie wystarczaj¹ do pokrycia zobowi¹zañ krótkoterminowych. 

Spadek wskaênika w pierwszym póùroczu 2006 roku zwi¹zany jest miêdzy innymi z konieczno�ci¹ 

gromadzenia zwiêkszonego poziomu zapasów, w zwi¹zku z faktem, ¿e proces technologiczny 
nanoszenia nadruku jest znacznie szybszy od produkcji samych opakowañ, a przeùom pierwszego i 

drugiego kwartaùu jest sezonowo okresem najwy¿szej produkcji i sprzeda¿y. Jednym z celów emisji 

jest poprawienie struktury kapitaùu obrotowego, co przyniesie poprawê wskaêników pùynno�ci.  
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9.1.2. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ, JEJ 

ZMIANY I WYNIK NA DZIA£ALNOÚCI OPERACYJNEJ ORAZ OPIS PRZYCZYN 

ISTOTNYCH ZMIAN W ZAKRESIE KONIECZNYM DO ZROZUMIENIA I OCENY 

DZIA£ALNOÚCI EMITENTA JAKO CA£OÚCI 

Pogùêbiona analiza sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej i osi¹ganych wyników 

operacyjnych oraz opis przyczyn ich istotnych zmian zamieszczone zostaùy w punkcie 9.1 przy 

analizie wskaêników rentowno�ci. 

9.1.2.1. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materiaùów 

Tabela.  
 III kwartaù 2006 III kwartaù 2005 I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 

 

Warto�
ã 

tys.PLN 

Udziaù Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

Warto�
ã 

tys.PLN 
Udziaù 

1.Wiadra 34 411 84,0% 26 686 79,8% 21 857 83,2% 16 816 79,6% 35 699 80,1% 35 281 73,7% 31 937 75,7% 
2.Skrzynki 4 350 10,6% 4 248 12,7% 3 051 11,6% 2 686 12,7% 5 891 13,2% 8 372 17,5% 7 380 17,5% 
Przychody 
ze 
sprzeda¿y 

usùug 

636 1,6% 2 300 6,9% 366 1,4% 1 476 7,0% 2 633 5,9% 2 491 5,2% 1 915 4,5% 

Przychody 
ze 
sprzeda¿y 

produktów i 

usùug 

39 397 96,2% 33 234 99,4% 25 274 96,2% 20 978 99,3% 44 223 99,2% 46 144 96,4% 41 232 97,7% 

Przychody 
ze 
sprzeda¿y 

towarów i 

materiaùów 

1 564 3,8% 216 0,6% 1 000 3,8% 158 0,75% 345 0,8% 1 735 3,6% 984 2,3% 

RAZEM 40 961 100,0% 33 450 100,0% 26 274 100,0% 21 136 100,0% 44 568 100,0% 47 879 100,0% 42 216 100,0% 
�ródùo: Emitent 
 
Najistotniejsz¹ pozycj¹ przychodów Grupy Kapitaùowej s¹ przychody ze sprzeda¿ wiader. Drugim 

istotnym skùadnikiem s¹ przychody ze sprzeda¿y skrzynek, kolejne to przychody ze sprzeda¿y 
towarów i materiaùów oraz przychody ze sprzeda¿y usùug. 
 
Siù¹ napêdow¹ przychodów ze sprzeda¿y jest segment wiader, który wzrósù w roku 2005 o 1,2%, a w 

pierwszym póùroczu 2006 o 30% w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku, co wskazuje na 

mo¿liwo�ã uzyskania wysokiej dynamiki przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej w roku caùym 

2006 w stosunku do roku 2005. Udziaù segmentu Wiadra w ogólnej sprzeda¿y wynosi po póùroczu 

2006 roku 83,2%, a po trzech kwartaùach 2006 84% wobec 80,1% w caùym roku 2005.  

9.1.2.2. Wskaêniki rotacji 

 
Tabela: Cykle rotacji gùównych skùadników maj¹tku obrotowego Grupy Kapitaùowej 

  
III kwartaù 

2006 r. 
III kwartaù 

2005 r. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

Cykl rotacji zapasów 65,7 60,5 66,0 70,5 53,9 53,1 

Cykl rotacji nale¿no�ci  51,4 75,4 64,9 84,8 61,5 76,1 

Cykl rotacji zobowi¹zañ  73,3 64,8 81,1 65,8 69,1 55,1 

Cykl operacyjny 117,1 135,9 130,9 155,3 115,5 129,1 

Cykl konwersji gotówki 43,8 71,2 49,8 89,5 46,3 74,1 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela: Cykle rotacji gùównych skùadników maj¹tku obrotowego Emitenta 
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III kwartaù 

2006 r. 
III kwartaù 

2005 r. 
2005 2004 2003 

Cykl rotacji zapasów 61,5 56,5 50,0 53,1 48,0 

Cykl rotacji nale¿no�ci  57,1 83,0 56,7 76,1 45,8 

Cykl rotacji zobowi¹zañ  74,4 63,5 68,3 55,1 82,7 

Cykl operacyjny 118,6 135,8 106,8 129,1 93,8 

Cykl konwersji gotówki 44,2 74,8 38,5 74,1 11,2 

�ródùo: Emitent 
 
Zasady wyliczania wskaêników: 

� cykl rotacji zapasów � stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do przychodów ze sprzeda¿y netto za dany okres, 

pomno¿ony przez liczbê dni w okresie, 

� cykl rotacji nale¿no�ci � stosunek stanu nale¿no�ci z tytuùu dostaw i usùug na koniec danego okresu do przychodów ze 

sprzeda¿y netto za dany okres, pomno¿ony przez liczbê dni w okresie, 

� cykl rotacji zobowi¹zañ � stosunek stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych z tytuùu dostaw i usùug na koniec danego okresu do 

przychodów ze sprzeda¿y netto w danym okresie, pomno¿ony przez liczbê dni w okresie, 

� cykl operacyjny � suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji nale¿no�ci, 

� cykl konwersji gotówki � ró¿nica pomiêdzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowi¹zañ z tytuùu dostaw i usùug. 

Ze wzglêdu na fakt, ¿e Emitent opublikowaù tylko skrócone sprawozdanie jednostkowe za pierwsze póùrocze 2006 roku, a 

ró¿nice pomiêdzy wskaênikami dla jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych s¹ maùo znacz¹ce, dla Emitenta 

zaprezentowano tylko lata obrotowe 2003-2005.  

 

Wskaênik cyklu rotacji zapasów Grupy Kapitaùowej charakteryzuje siê znacznymi wahaniami, 

szczególnie w prezentowanych okresach póùrocznych. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z 

konieczno�ci¹ zwiêkszania stanu zapasów na przeùomie drugiego i trzeciego kwartaùu (okres 

charakteryzuj¹cy siê sezonowo najwy¿szym poziomem produkcji i sprzeda¿y). 
 
Cykl rotacji nale¿no�ci osi¹gn¹ù najwy¿szy poziom w roku 2004, gdy Grupa Kapitaùowa osi¹gnêùa 

historycznie najgorsze wyniki finansowe. Wraz z popraw¹ otoczenia rynkowego, w tym tak¿e kondycji 

finansowej gùównych odbiorców oraz na skutek dziaùañ maj¹cych na celu przyspieszenie �ci¹galno�ci 

nale¿no�ci, wskaênik ulegù poprawie i uksztaùtowaù siê w roku 2005 i po trzech kwartaùach 2006 na 

poziomie ni¿szym od wskaênika rotacji zobowi¹zañ handlowych. Rotacja zobowi¹zañ ulega w 

ostatnich prezentowanych okresach stopniowemu wydùu¿eniu.  
 
Cykl konwersji gotówki ulega znacznym wahaniom w prezentowanych okresach, przy czym rok 2005 i 
pierwsze trzy kwartaùy 2006 wskazuj¹ na znacz¹ce skrócenie czasu odzyskiwania gotówki 

zaanga¿owanej w dziaùalno�ã operacyjn¹ Grupy Kapitaùowej w stosunku odpowiednio do roku 2004 i 

pierwszego póùrocza 2005.  

9.1.2.3. Zadùu¿enie 

 
Tabela: Wskaêniki zadùu¿enia Emitenta 

  
III kwartaù 

2006 r. 
III kwartaù 

2005 r. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 
Wskaênik ogólnego 

zadùu¿enia 54,3% 56,0% 55,5% 55,3% 53,0% 53,4% 88,5% 
Wskaênik zadùu¿enia 
dùugoterminowego 13,7% 21,1% 15,1% 22,5% 20,0% 23,5% 8,0% 
Wskaênik zadùu¿enia kapitaùu 

wùasnego 130,1% 134,4% 136,7% 129,8% 123,0% 116,4% 864,2% 
Wskaênik pokrycia maj¹tku 

kapitaùami wùasnymi 41,7% 41,7% 40,6% 42,6% 43,1% 45,8% 10,2% 
�ródùo: Emitent 
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Tabela: Wskaêniki zadùu¿enia Grupy Kapitaùowej Emitenta 

  
III kwartaù 

2006 r. 
III kwartaù 

2005 r. 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 
Wskaênik ogólnego 

zadùu¿enia 54,9% 56,6% 56,3% 55,9% 53,6% 52,5% 

Wskaênik zadùu¿enia 

dùugoterminowego 13,7% 21,0% 15,0% 22,5% 20,0% 23,2% 

Wskaênik zadùu¿enia kapitaùu 

wùasnego 133,6% 137,7% 141,2% 133,1% 125,8% 112,8% 

Wskaênik pokrycia maj¹tku 

kapitaùami wùasnymi 41,1% 41,1% 39,9% 42,0% 42,6% 46,5% 

�ródùo: Emitent 
 
Zasady wyliczania wskaêników: 

� wskaênik ogólnego zadùu¿enia � stosunek zobowi¹zañ krótko- i dùugoterminowych do aktywów ogóùem; obrazuje udziaù 

zewnêtrznych êródeù finansowania dziaùalno�ci spóùki, 

� wskaênik zadùu¿enia dùugoterminowego � relacja zobowi¹zañ dùugoterminowych do ogólnej sumy aktywów; okre�la udziaù 

zobowi¹zañ dùugoterminowych w finansowaniu dziaùalno�ci, 

� wskaênik zadùu¿enia kapitaùu wùasnego � stosunek zobowi¹zañ ogóùem do kapitaùów wùasnych, 

� wskaênik pokrycia maj¹tku kapitaùami wùasnymi � stosunek kapitaùów wùasnych do aktywów ogóùem; przedstawia udziaù 

�rodków wùasnych w finansowaniu dziaùalno�ci. 

 

 

Podobnie jak w przypadku pozostaùych wskaêników, tak¿e wskaêniki zadùu¿enia Emitenta i jego Grupy 

Kapitaùowej nie ró¿ni¹ siê znacz¹co.  
 
Wskaênik ogólnego zadùu¿enia, prócz roku 2003 (przed pierwsz¹ emisj¹ akcji na GPW), 

charakteryzuje siê stabilno�ci¹. Udziaù zobowi¹zañ krótko i dùugoterminowych w pasywach wzrósù  w 

Grupie Kapitaùowej z poziomu 52,5% w roku 2004 do 56,3% wg stanu na 30.06.2006. Poziom 

dùugoterminowego zadùu¿enia kredytowego Grupy Kapitaùowej w latach 2004-2005 byù stabilny i 

wynosiù okoùo 10,5 mln PLN. W 2006 roku zmianie ulega struktura zadùu¿enia - spadù udziaù 

zadùu¿enia dùugoterminowego w strukturze pasywów (z 21% do 13,7% na koniec III kwartaùu 2006), co 

byùo skutkiem zmniejszenia dùugoterminowych kredytów z poziomu 8 767 tys. PLN po trzech 

kwartaùach 2005 do 5 209 tys. PLN po trzech kwartaùach 2006. Byùo to wynikiem po czê�ci spùaty 

zadùu¿enia, po czê�ci zmiany kwalifikacji czê�ci zobowi¹zañ dùugoterminowych na krótkoterminowe.  
 
Wskaênik zadùu¿enia kapitaùu wùasnego Grupy Kapitaùowej charakteryzuje siê stabilnym trendem 

wzrostowym w prezentowanych okresach rocznych i póùrocznych. Wynika to z szybszego tempa 

przyrostu zobowi¹zañ krótkoterminowych (zarówno handlowych jak i kredytowych) i dùugoterminowych 

w stosunku do kapitaùu wùasnego. To zjawisko jest równie¿ przyczyn¹ spadków wskaênika pokrycia 

maj¹tku kapitaùami wùasnymi.  

9.2. WYNIK OPERACYJNY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ 

Do  najwa¿niejszych czynników ksztaùtuj¹cych wynik operacyjny Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej  w 

prezentowanych okresach nale¿aùy: 
 
- ceny najwa¿niejszych surowców (polipropylenu i polietylenu) 
- ksztaùtowanie siê kursów walutowych, w szczególno�ci EUR/PLN, co miaùo wpùyw na poziom 

kosztów zu¿ycia materiaùów i energii (znaczna czê�ã surowców byùa kupowana w euro) oraz na 

poziom kosztów finansowych zwi¹zanych z obsùug¹ zadùu¿enia denominowanego w euro 
- ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, która ma bezpo�redni wpùyw na poziom 

popytu na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej (zmiany w poziomie zu¿ycia opakowañ 

wynikaj¹ bezpo�rednio ze zmian poziomu konsumpcji, która zale¿y od siùy nabywczej ludno�ci) 
- koszty utrzymywania udziaùu w rynku ukraiñskim, wynikaj¹ce z nierentownej sprzeda¿y, z powodu 

opóêniania siê uruchomienia produkcji w spóùce zale¿nej 
- ograniczona przez wysok¹ konkurencjê mo¿liwo�ã przeniesienia wzrostu kosztów surowców na 

odbiorców 
 
Ksztaùtowanie siê wyniku operacyjnego Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej oraz wpùyw ww. czynników 

na wynik operacyjny  szczegóùowo omówione zostaùy w punkcie 9.1.1., przy analizie wskaêników 

rentowno�ci.  
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9.2.1. INFORMACJE DOTYCZ¥CE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW W TYM ZDARZEÑ 

NADZWYCZAJNYCH LUB SPORADYCZNYCH LUB NOWYCH ROZWI¥ZAÑ 

MAJ¥CYCH ISTOTNY WP£YW NA WYNIKI Z DZIA£ALNOÚCI OPERACYJNEJ WRAZ 

ZE WSKAZANIEM STOPNIA W JAKIM MIA£Y ONE WP£YW NA TEN WYNIK 

W latach 2003, 2004 i w I póùroczu 2006 nie wyst¹piùy zdarzenia nadzwyczajne, sporadyczne ani 

nowe rozwi¹zania maj¹ce wpùyw na wynik z dziaùalno�ci operacyjnej, prócz opisanych poni¿ej. 
 
Przyczyn¹ istotnych zmian w informacjach finansowych byùo przyjêcie nowych zasad sporz¹dzania 

sprawozdañ finansowych zgodnie z zasadami MSR/MSSF pocz¹wszy od raportu rocznego za rok 

2005. 
 
Zmiana ta spowodowaùa w roku 2004 zmniejszenie umorzenia �rodków trwaùych o 671 tys. PLN i 

zwiêkszenie wyniku lat ubiegùych o 543 tys. PLN . Warto�ã �rodków trwaùych zwiêkszyùa siê o 569 tys. 

PLN, a wynik netto 2004 zwiêkszyù siê o 83 tys. PLN. 
 
W sprawozdaniu finansowym za rok 2004 nast¹piùa korekta bùêdu podstawowego w kwocie 42 tys. 
PLN. Na skutek zmian w polityce rachunkowo�ci zaprzestano amortyzacji prawa wieczystego 

u¿ytkowania wieczystego gruntu. 
 
Na skutek przej�cia na MSR wycofano umorzenie �rodków trwaùych obliczone metod¹ degresywn¹ na 

rzecz metody liniowej. Na dzieñ przej�cia, czyli 01.01.2004 r. skorygowano umorzenie maszyn i 

urz¹dzeñ oraz wynik lat ubiegùych o kwotê 620 tys. PLN. Jednocze�nie utworzono rezerwê na 

odroczony podatek dochodowy w kwocie 117 tys. PLN. Wyksiêgowanie nadmiernego umorzenia na 
pocz¹tek roku 2004 spowodowaùo wzrost amortyzacji w pierwszym póùroczu o 51 tys. PLN. 

Rozwi¹zano równie¿ czê�ã rezerwy na podatek odroczony przypadaj¹cej na korektê amortyzacji w 

kwocie 10 tys. zù. Kolejna korekta dotyczy wyceny udziaùów w jednostkach zale¿nych i polega na 

skorygowaniu wyceny o ró¿nice kursowe z wyceny bilansowej na 31.12.2004 r. na kwotê 148 tys. PLN 

oraz aktywa z tytuùu odroczonego podatku dochodowego o 28 tys. PLN. Grupa Kapitaùowa dokonaùa 

równie¿ korekty wyceny inwestycji w nieruchomo�ci, która miaùa miejsce przed 31.12.2004 rokiem i 

polega na przesuniêciu skutków wyceny w kwocie 247 tys. PLN z kapitaùu z aktualizacji wyceny na 

wynik z lat ubiegùych. 
 
W roku 2005 dokonano przeszacowania i aktualizacji warto�ci inwestycji, poprzez doprowadzenie jej 
do warto�ci godziwej, w wyniku podpisania warunkowej umowy sprzeda¿y 26 ha nieruchomo�ci 

zabudowanych poùo¿onych na terenie gminy Ustka (umowa z dnia 16 grudnia 2005 roku z Giovani 
Homes Reality Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ustce). Umowa opiewaùa na kwotê 7.960.040 PLN. Ujêcie 

wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w bilansie na 31.12.2005 r. spowodowaùo wzrost wyniku finansowego 

o kwotê 6 922 tys. PLN.  

9.2.2. OMÓWIENIE PRZYCZYN ZNACZ¥CYCH ZMIAN W SPRZEDAÝY NETTO LUB 

PRZYCHODACH NETTO EMITENTA W SYTUACJI GDY SPRAWOZDANIA 

FINANSOWE WYKAZUJ¥ TAKIE ZMIANY 

W prezentowanych okresach nie wystêpuj¹ znacz¹ce, nadzwyczajne zmiany w przychodach ze 

sprzeda¿y Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej. Zmiany w przychodach ze sprzeda¿y wynikaj¹ce z 

realizacji strategii emitenta, zmieniaj¹cych siê czynników rynkowych oraz cen produktów Emitenta 

omówione zostaùy w punkcie 9.1.1 niniejszego Prospektu Emisyjnego.  

9.2.3. INFORMACJE DOTYCZ¥CE ELEMENTÓW POLITYKI RZ¥DOWEJ, 

GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ LUB POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW KTÓRE 

MIA£Y ISTOTNY WP£YW LUB KTÓRE MOG£Y BEZPOÚREDNIO LUB POÚREDNIO 

MIEÃ ISTOTNY WP£YW NA DZIA£ALNOÚÃ OPERACYJN¥ EMITENTA I JEGO 

GRUPY KAPITA£OWEJ 

Na dziaùalno�ã operacyjn¹ Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej wpùyw miaùy, maj¹ i mog¹ mieã w 

przyszùo�ci wszystkie zmiany w polityce gospodarczej, fiskalnej i monetarnej w Polsce i na Ukrainie, 
które dotycz¹ ogóùu podmiotów gospodarczych (w szczególno�ci wysoko�ã stawek i przepisy 

dotycz¹ce podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych podatków, poziom stóp 

procentowych, przepisy prawa pracy, przepisy wpùywaj¹ce na wysoko�ã kosztów pracy, zakres 

instrumentów  stymuluj¹cych inwestycje � ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym, mo¿liwo�ã 
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przyspieszenia amortyzacji, mo¿liwo�ã uzyskania preferencyjnych kredytów i porêczeñ kredytów). 
W�ród pozostaùych czynników, które miaùy i mog¹ mieã istotny wpùyw na osi¹gane wyniki operacyjne 

mo¿na wymieniã:  
- ogóln¹ sytuacjê gospodarcz¹ w Polsce i na Ukrainie, która ma bezpo�redni wpùyw na poziom 

popytu na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej (zmiany w poziomie zu¿ycia opakowañ 

wynikaj¹ bezpo�rednio ze zmian poziomu konsumpcji, która zale¿y od siùy nabywczej ludno�ci) 
- koniunkturê w bran¿y budowlanej, chemicznej (gùównie segment farb i lakierów) oraz spo¿ywczej 

� gùównych odbiorców produktów Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej; dekoniunktura w tych ka¿dej 

z wymienionych bran¿ przekùada siê na spadek popytu na wyroby Emitenta i jego Grupy 

Kapitaùowej, rozwój tych bran¿ przekùada siê na wzrost popytu na wyroby Emitenta i jego Grupy 

Kapitaùowej 
- tendencje w poszczególnych segmentach bran¿y opakowañ, w szczególno�ci nasilenie 

wypierania z rynku opakowañ szklanych i metalowych przez opakowania plastikowe. 

Obserwowana od kilku lat tendencja rozwoju segmentu opakowañ z plastiku kosztem opakowañ 

metalowych i szklanych powoduje wzrost popytu na wyroby Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej. 

Pojawienie siê tendencji odwrotnej lub jej wyhamowanie mo¿e w przyszùo�ci spowodowaã spadek 

popytu na wyroby Emitenta lub zahamowanie dynamiki jego wzrostu.  
- tendencje na rynku spo¿ywczym, w szczególno�ci dynamika rozwoju segmentu du¿ych 

opakowañ. Wzrost zapotrzebowania przemysùu spo¿ywczego na wiêksze pojemno�ciowo 

opakowania (stosowane na przykùad przy wolumenowo du¿ych zakupach restauracji i punktów 

gastronomicznych) prowadzi do wzrostu popytu na wyroby Emitenta 
- ceny najwa¿niejszych surowców � wzrost cen podstawowych surowców powoduje wzrost kosztów 

i spadek rentowno�ci dziaùalno�ci operacyjnej, spadek cen podstawowych surowców powoduje 

spadek kosztów i wzrost rentowno�ci operacyjnej Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej 
- ksztaùtowanie siê kursów walutowych, w szczególno�ci EUR/PLN. Grupa Kapitaùowa Emitenta 

dokonuje zakupu podstawowych surowców do produkcji (polipropylen i polietylen) poza granicami 

Polski Zakupy surowców w istotnej czê�ci s¹ rozliczane w euro. Przychody ze sprzeda¿y 

realizowane w eksporcie i w dostawach wewn¹trz UE równie¿ w znacznej wiêkszo�ci 

denominowane s¹ w EURO. Emitent d¹¿y do osi¹gniêcia udziaùu sprzeda¿y zagranicznej na 

poziomie okoùo 50-55% przychodów ze sprzeda¿y ogóùem, tj. porównywalnym z udziaùem kosztów 

surowcowych w kosztach ogóùem, w celu zminimalizowania ryzyka kursowego. Je�li poziom ten 

zostanie osi¹gniêty, w przybli¿eniu mo¿na bêdzie uznaã wpùyw ksztaùtowania siê kursów 

EUR/PLN za neutralny.  
- poziom natê¿enia konkurencji na rynku � wzrost konkurencji rynkowej wpùywaù i wpùywa 

negatywnie na dziaùalno�ã operacyjna Emitenta poprzez presjê rynku na spadek mar¿ oraz 

konieczno�ã prowadzenia coraz bardziej efektywnej i kosztownej dziaùalno�ci marketingowo � 
promocyjnej.  

- pozycjê rynkow¹ Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej � umocnienie pozycji rynkowej powoduje 
mo¿liwo�ã realizowania wiêkszej sprzeda¿y i wy¿szych mar¿, utrata pozycji rynkowej prowadzi do 

zjawisk odwrotnych 
- skuteczno�ã realizowanej strategii rozwoju i efektywno�ã realizowanych i planowanych inwestycji 

� ma przede wszystkim wpùyw na poziom realizowanych przychodów ze sprzeda¿y oraz wysoko�ã 

mar¿. W prezentowanych w Prospekcie Emisyjnym okresach negatywny wpùyw na wyniki 

operacyjne Emitenta miaùo opóênianie siê uruchomienia produkcji w spóùce zale¿nej na Ukrainie � 
pojawiùy siê koszty utrzymywania udziaùu w rynku ukraiñskim, wynikaj¹ce z nierentownej 

sprzeda¿y. 
- efektywno�ã utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwania nowych 

klientów, w szczególno�ci na rynku ukraiñskim i innych rynkach wschodnich, co ma wpùyw na 

poziom przychodów ze sprzeda¿y oraz poziom wyników operacyjnych 
- bariery wej�cia na rynek � czynnik dotyczy budowy nowych mocy wytwórczych w bran¿y i 

ogranicza pojawianie siê nowych mocy produkcyjnych na rynku poprzez bariery kapitaùowe, 

technologiczne oraz bariery zwi¹zane z efektywn¹ sieci¹ sprzeda¿y.  



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument rejestracyjny 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  70

10. ZASOBY KAPITA£OWE 

10.1. INFORMACJE DOTYCZ¥CE �RÓDE£ KAPITA£U EMITENTA I 

JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ 

Ze wzglêdu na niewielkie i maùo znacz¹ce ró¿nice dotycz¹ce zasobów kapitaùowych Emitenta i jego 

Grupy Kapitaùowej, dokonano prezentacji zarówno danych jednostkowych, jak i skonsolidowanych, 

czê�ã analityczno � opisowa dotyczy jednak tylko danych Grupy Kapitaùowej.  
 
Wskaêniki zadùu¿enia przedstawione zostaùy w punkcie 9.1.2.3., a wskaêniki pùynno�ci w punkcie 

9.1.1. Przedstawione poni¿ej tabele przedstawiaj¹ êródùa finansowania Emitenta i jego Grupy 

Kapitaùowej.  
 
Grupa Kapitaùowa Emitenta korzysta w szerokim zakresie z kredytów bankowych, utrzymuj¹c 

bezpieczny poziom zadùu¿enia (wskaênik ogólnego zadùu¿enia na poziomie 56,3% na 30 czerwca 

2006 roku i 54,9% na 30 wrze�nia 2006). Ich beneficjentem jest gùównie Emitent. 
Specyfika  posiadanych kredytów bankowych (krótkoterminowe odnawialne linie kredytowe oraz 
kredyty dùugoterminowe na okres do 3 lat) spowodowaùa okresowe pogorszenie wskaêników pùynno�ci 

Grupy. Pogorszenia wskaêników zwi¹zane  jest z faktem  zbli¿ania siê umownych okresów spùaty 

kredytów  Emitenta i zmian¹ kwalifikacji zadùu¿enia z dùugo na krótkoterminowe. 
W praktyce krótkoterminowe linie kredytowe s¹ corocznie prolongowane. Pozostaùe zadùu¿enie przed 

terminami wymagalno�ci jest ponownie konwertowane na dùugoterminowe, co zapewnia 

bezpieczeñstwo finansowania dziaùalno�ci i poprawia wskaêniki pùynno�ci.  
 
Bezpieczny poziom zadùu¿enia oraz aktualna  kondycja ekonomiczno-finansowa Grupy, zwùaszcza w 

kontek�cie znacz¹cej poprawy wyników z dziaùalno�ci operacyjnej w stosunku do roku 2005, nie 

stwarzaj¹ zagro¿enia odno�nie mo¿liwo�ci pozyskania finansowania ze êródeù zewnêtrznych. 

Dodatkowo fakt ubezpieczenia nale¿no�ci  Emitenta  daje  zawsze mo¿liwo�ã skorzystania z 

finansowania w formie faktoringu. 
 
W zwi¹zku z powy¿szym  nie stwierdza siê zagro¿enia  dla bie¿¹cego wywi¹zywania siê  Grupy 

Emitenta z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. W efekcie przej�ciowego pogorszenia wskaêników pùynno�ci 

Emitent podj¹ù dziaùania w celu przywrócenia  odpowiedniego poziomu  finansowanie 

dùugoterminowego. 
 
Oprocentowanie kredytów i po¿yczek ksztaùtuje siê na stabilnym, rynkowym poziome. Úrodki 

pieniê¿ne przechowywane s¹ w walutach, w których realizowane s¹ przychody ze sprzeda¿y (EUR, 

UAH - hrywny ukraiñskie) oraz w PLN. 
 
W zwi¹zku z zakupami surowców realizowanymi w istotnej czê�ci w walucie EUR oraz przychodami 
ze sprzeda¿y zagranicznej w tej walucie, Emitent d¹¿y do osi¹gniêcia udziaùu sprzeda¿y zagranicznej 

na poziomie okoùo 50-55% przychodów ze sprzeda¿y ogóùem, tj. porównywalnym z udziaùem kosztów 

surowcowych w kosztach ogóùem, w celu zminimalizowania ryzyka kursowego. Dodatkowo mo¿liwo�ã 

opcjonalnej realizacji pùatno�ci za tworzywo u jednego z  dostawców w EUR lub PLN pozwala na  

bie¿¹ce aktywne ksztaùtowanie pozycji walutowych i prowadzenie tzw. zabezpieczenia naturalnego. 

Emitent nie stosuje zabezpieczeñ ryzyka walutowego oprócz opisanego hedgingu naturalnego.  
 
Tabela. �ródùa finansowania Grupy Kapitaùowej Emitenta 

  
III kwartaù 

2006 
III kwartaù 

2005 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 

Kapitaù wùasny, w tym          22 938             20 594    22 988 21 397 23 005 21 397 
- kapitaù zakùadowy            7 450               7 450    7 450 7 450 7 450 7 450 
- akcje wùasne                                                                       

-    
                       

-    - - - - 

- kapitaù zapasowy          15 108            12 426    15 108 12 426 12 426 12 369 
- pozostaùe kapitaùy rezerwowe               651                  651    651 651 651 - 
- zysk ( strata ) z lat ubiegùych -   282                 753    -   287 753 754 833 
- zysk ( strata ) netto               189    -     761    10 139 1 648 745 
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Zobowi¹zania i rezerwy na 

zobowi¹zania,  w tym : 
         32 889            29 487    34 643 29 532 30 996 24 620 

- zobowi¹zania dùugoterminowe            7 634             10 524    8 649 11 456 10 787 10 685 
- zobowi¹zania krótkoterminowe          23 013             17 827    23 803 17 028 18 147 13 455 
Kapitaùy wùasne i obce razem          55 827             50 081    57 631 50 929 54 001 46 017 

�ródùo: Emitent 
 
Tabela. �ródùa finansowania Emitenta 

  
III kwartaù 

2006 
III kwartaù 

2005 
I póùrocze 

2006 
I póùrocze 

2005 2005 2004 2003 

Kapitaù wùasny, w tym        23 206           20 779    23 204 21 703 23 209 20 816 3 078 
- kapitaù zakùadowy         7 450             7 450    7 450 7 450 7 450 7 450 4 200 
- akcje wùasne                                                                 -                     -         
- kapitaù zapasowy        15 108           12 426    15 108 12 426 12 426 12 369 0 
- pozostaùe kapitaùy 

rezerwowe 
            651                651    651 651 651 - 946 

- zysk ( strata ) z lat ubiegùych                  -                871    - 871 870 42 0 
- zysk ( strata ) netto -      3    -    619    -  5 305 1 812 708 -2 290 
Zobowi¹zania i rezerwy na 

zobowi¹zania,  w tym : 
     32 430         29 067    33 904 29 222 30 604 24 609 26 991 

- zobowi¹zania 

dùugoterminowe 
       7 634       10 524    8 649 11 456 10 787 10 685 2 420 

- zobowi¹zania 

krótkoterminowe 
     22 554        17 407    23 064 16 718 17 755 13 552 24 181 

Kapitaùy wùasne i obce razem    55 636      49 846    57 108 50 925 53 813 45 425 30 069 

�ródùo: Emitent 
 
Grupa Kapitaùowa Plast � Box finansuje siê zarówno kapitaùem wùasnym jak i kapitaùem obcym. 

Kapitaùy wùasne finansowaùy na 31 grudnia 2005 roku 42,6% aktywów Grupy Kapitaùowej, na koniec 

póùrocza 2006 roku 39,9%,  a na koniec III kwartaùu 2006 41,1%. 
 
W strukturze zobowi¹zañ i rezerw na zobowi¹zania najwiêksz¹ pozycjê w prezentowanych okresach 

stanowiùy zobowi¹zania krótkoterminowe. Na 31 grudnia 2005 roku stanowiùy one 58,5% zobowi¹zañ i 

rezerw na zobowi¹zania, na 30 czerwca 2006 roku udziaù wyniósù 68,7%. W roku 2005 udziaù 

zobowi¹zañ finansowych (kredyty i po¿yczki oraz leasing finansowy) w zobowi¹zaniach 

krótkoterminowych wyniósù 49,2%, na koniec pierwszego póùrocza 2006 roku spadù do 45,6%.  
 
Tabela. Zadùu¿enie z tytuùu kredytów i po¿yczek oraz zobowi¹zania z tytuùu leasingu finansowego 

 Zadùu¿enie III kwartaù 
2006 

III kwartaù 2005 I póùrocze 2006 I póùrocze 2005 2005 2004 

Dùugotermino

we             7 634                10 524     8 649 11 456 10 787 10 685 

Krótkotermino

we            11 196                  8 075     10 846 8 075 8 933 5 320 

Razem           18 830                18 599     19 495 19 531 19 720 16 005 

�ródùo: Emitent 
 
Zadùu¿enie finansowe, na które skùada siê zadùu¿enie z tytuùu kredytów i po¿yczek oraz zadùu¿enie z 

tytuùu leasingu finansowego, wzrosùo w pierwszym póùroczu roku 2005 w stosunku do roku 2004 o 

okoùo 22% i od tego czasu utrzymuje siê na stabilnym poziomie, wykazuj¹c nieznaczny spadek w IIIQ 

2006. Zmiany dotycz¹ struktury czasowej zobowi¹zañ � zauwa¿alny jest trend spadku zobowi¹zañ 

dùugoterminowych i wzrostu zobowi¹zañ krótkoterminowych, zwi¹zany przede wszystkim ze zmian¹ 

kwalifikacji zobowi¹zañ z dùugo na krótkoterminowe. Zadùu¿enie z tytuùu kredytów i po¿yczek wg stanu 

na 30 czerwca 2006 roku wyniosùo okoùo 15,6 mln PLN, a po IIIQ 2006 okoùo 16,9 mln PLN. Emitent 

nie przewiduje znacz¹cych zmian zadùu¿enia z tytuùu kredytów i po¿yczek w najbli¿szej przyszùo�ci, w 

tym tak¿e z powodu czynników sezonowych.  
 
Wg stanu na 30 wrze�nia 2006 roku, w�ród zobowi¹zañ dùugoterminowych (7 634 tys. PLN) 95 tys. 

PLN ma okres spùaty od 3 do 5 lat, pozostaùa czê�ã (7 539 tys. PLN) ma okres spùaty od 1 roku do 3 



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument rejestracyjny 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  72

lat. W�ród zobowi¹zañ krótkoterminowych z tytuùu kredytów i po¿yczek (10 148 tys. PLN) 7 221 tys. 

PLN stanowiùy zobowi¹zania dùugoterminowe w okresie spùaty.  
 
 
Aktywa trwaùe i kapitaùy staùe Grupy Kapitaùowej 

  30.09.2006 30.09.2005 30.06 2006 30.06.2005 2005 2004 

Aktywa trwaùe          28 849              31 308    29 473 31 538 29 875 28 342 

Kapitaùy staùe, w tym:           30 572             31 118    31 637 32 853 33 792 32 082 

   - kapitaù wùasny           22 938             20 594    22 988 21 397 23 005 21 397 

   - kapitaùy obce, w tym:             7 634             10 524    8 649 11 456 10 787 10 685 
      - kredyty i po¿yczki 

dùugoterminowe             5 209               8 767    5 961 9 516 2 768 9 455 

      - leasing finansowy             2 425               1 757    2 688 1 940 8 019 1 230 
Pokrycie aktywów trwaùych 

kapitaùami staùymi 106,0% 99,4% 107,3% 104,2% 113,1% 113,2% 

Pokrycie aktywów trwaùych 

kapitaùami wùasnymi 79,5% 65,8% 78,0% 67,8% 77,0% 75,5% 

Udziaù zobowi¹zañ 

finansowych w kapitaùach 

staùych 25,0% 33,8% 
27,3% 34,9% 31,9% 33,3% 

Wskaênik zadùu¿enia 

kapitaùu wùasnego           28 849             31 308    141,2% 133,1% 125,8% 112,8% 

�ródùo: Emitent 
 
Zasady wyliczania wskaêników: 

- pokrycie aktywów trwaùych kapitaùami staùymi � stosunek kapitaùów staùych do aktywów trwaùych 

- pokrycie aktywów trwaùych kapitaùami wùasnymi � stosunek kapitaùów wùasnych do aktywów trwaùych 

- udziaù zobowi¹zañ finansowych w kapitaùach staùych � stosunek sumy dùugoterminowych kredytów i po¿yczek oraz 

leasingu finansowego do kapitaùów staùych 

- wskaênik zadùu¿enia kapitaùu wùasnego � stosunek zobowi¹zañ ogóùem do kapitaùów wùasnych, 
 
Grupa Kapitaùowa Emitenta utrzymuje bezpieczn¹ strukturê finansowania maj¹tku. We wszystkich 
prezentowanych okresach aktywa trwaùe byùy finansowane kapitaùami staùymi (na które skùadaùy siê 

kapitaùy wùasne oraz zobowi¹zania dùugoterminowe); wg stanu na 30.06.2006 kapitaùy staùe stanowiùy 

ponad 107% aktywów trwaùych, wg stanu na 30.09.2006 okoùo 106% aktywów trwaùych. Kapitaùy 

wùasne pokrywaùy w prezentowanych okresach 67,8%-79,5% aktywów trwaùych. W prezentowanych 

okresach mo¿na zaobserwowaã korzystny spadek udziaùu zobowi¹zañ finansowych w kapitaùach 

staùych (ro�nie znaczenie kapitaùu wùasnego). 

10.2. WYJAÚNIENIE �RÓDE£ I KWOT ORAZ OPIS PRZEP£YWÓW 

ÚRODKÓW PIENIÆÝNYCH EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ 

10.2.1. PRZEP£YWY PIENIÆÝNE 

 
Tabela: Struktura przepùywów �rodków pieniê¿nych Grupy Kapitaùowej (tys. zù) 

  30.09.2006 30.09.2005 30.06 2006 30.06.2005 2005 2004 

Przepùywy pieniê¿ne netto 

z dziaùalno�ci operacyjnej   3 197       1 898    
2 035 1 143 3 697 -   2 277 

Zysk (strata) netto  189  -     761    10 139 1 648 745 

Korekty razem, w tym:      3 008            2 659    2 025 1 004 2 049 - 3 022 

Amortyzacja         2 431       2 150    1 597 1 398 2 905 2 379 

Przepùywy pieniê¿ne netto 

z dziaùalno�ci 

inwestycyjnej  -    1 288    -   3 379    
-  1 131 -  2 505 - 3 640 -   13 828 

Wpùywy                     
10    

                    
11    10 11 41 625 

Wydatki       1 298             3 390    1 141 2 516 3 681 14 453 
Przepùywy pieniê¿ne netto 

z dziaùalno�ci finansowej  -     2 466          1 914    
-   1 510 1 344 656 15 014 
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Wpùywy                    
667           4 951    444 3 518 5 627 31 293 

Wydatki            3 133            3 037    1 954 2 174 4 971 16 279 

Dywidendy wypùacone                           
-    

                       
-    

- - - - 

Przepùywy pieniê¿ne netto 

razem 

-                  

557    

                  

433    
-    606 -  18 713 -1 091 

Úrodki pieniê¿ne na pocz¹tek 

okresu  
                   

942    
                  

308    942 306 229 1 320 

Úrodki pieniê¿ne na koniec 

okresu   

                   

385    

                  

741    
336 288 942 229 

�ródùo: Emitent 
 
 
Tabela: Struktura przepùywów �rodków pieniê¿nych Emitenta (tys. zù) 

  
30.09. 

2006 

30.09. 

2005 

30.06 

2006 

30.06.200

5 
2005 2004 2003 

Przepùywy pieniê¿ne netto 

z dziaùalno�ci operacyjnej     3 031           2 486    
1 899 888 4 021 -  2 277 5 794 

Zysk (strata) netto  -    3    -     619    - 5 305 1 812 745 - 2 290 

Korekty razem, w tym:       3 034          3 105    1 904 583 2 209 -  3 022 8 084 

Amortyzacja         2 264          2 081    1 489 1 366 2 766 2 379 2 010 

Przepùywy pieniê¿ne netto 

z dziaùalno�ci 

inwestycyjnej  -     1 288    -   2 676    
-  1 131 -   2 198 -  1 877 - 13 828 -535 

Wpùywy                     
10    

                    
11    10 11 41 625 183 

Wydatki      1 298            2 687    1 141 2 209 1 918 14 453 718 
Przepùywy pieniê¿ne netto 

z dziaùalno�ci finansowej  -       2 343    
                  

610    
- 1 534 1 345 - 1 454 15 014 - 4 791 

Wpùywy                  
487          3 642    263 3 518 3 127 31 293 1 501 

Wydatki         2 830          3 032    1 797 2 174 4 581 16 279 6 292 

Dywidendy wypùacone                         
-    

                       
-    - - - - - 

Przepùywy pieniê¿ne netto 

razem 

-                

600    

                  

420    
-  766 35 690 - 1 091 468 

Úrodki pieniê¿ne na 

pocz¹tek okresu  
                 

919    
                  

229    
919 229 229 1 320 852 

Úrodki pieniê¿ne na 

koniec okresu   

                 

319    

                  

649    
153 264 919 229 1 320 

�ródùo: Emitent 
 
W prezentowanych okresach przepùywy pieniê¿ne Grupy Kapitaùowej Emitenta charakteryzuj¹ siê 

relatywnie wysokimi wahaniami poszczególnych pozycji sprawozdania. Zwi¹zane jest to przede 

wszystkim z brakiem stabilno�ci uzyskiwanych wyników operacyjnych, skomasowaniem wydatków 

inwestycyjnych w roku 2004 oraz wahaniami warto�ci zapasów, nale¿no�ci i zobowi¹zañ 

krótkoterminowych. Ponadto przepùywy pieniê¿ne odzwierciedlaj¹ skutki zdarzeñ gospodarczych o 

charakterze jednorazowym, w tym szczególnie: 
 
- korekt zwi¹zanych z zastosowaniem od 2005 roku w Grupie Kapitaùowej sprawozdawczo�ci zgodnej 

z MSR/MSSF 
- przeszacowania i aktualizacji warto�ci inwestycji poprzez doprowadzenie jej do warto�ci godziwej, w 

wyniku podpisania warunkowej umowy sprzeda¿y 26 ha nieruchomo�ci zabudowanych poùo¿onych na 

terenie gminy Ustka (umowa z dnia 16 grudnia 2005 roku z Giovani Homes Reality Sp. z o.o. z 
siedzib¹ w Ustce) 
 
Na pocz¹tku 2005 roku Grupa Kapitaùowa posiadaùa �rodki pieniê¿ne w wysoko�ci 229 tys. PLN. W 

wyniku zrealizowanych operacji gospodarczych stan zwiêkszyù  siê  na koniec 2005 roku o  713 tys. 

PLN do kwoty 942 tys. PLN. Odnotowany wzrost byù efektem nastêpuj¹cych dziaùalno�ci: 

Dziaùalno�ã operacyjna 
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Dziaùalno�ã operacyjna Spóùki w 2005 roku charakteryzowaùa siê znacz¹cym wzrostem zobowi¹zañ 

krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów) a tak¿e istotnymi dodatnimi korektami z tytuùu 

zmian stanu zapasów i nale¿no�ci oraz rezerw. Wa¿nym elementem przepùywów z dziaùalno�ci 

operacyjnej byùa w roku 2005 amortyzacja. Wynikaj¹ce st¹d dodatnie saldo przepùywów pieniê¿nych 

wyniosùo  3 697 tys. PLN.   

Dziaùalno�ã inwestycyjna 
W 2005 roku Spóùka realizowaùa wydatki inwestycyjne zwi¹zane gùównie z dokapitalizowaniem spóùki 

zale¿nej na Ukrainie. £¹czna warto�ã  zadañ inwestycyjnych wyniosùa  3 681 tys. PLN a wydatki 

pokryte zostaùy ze êródeù finansowania zewnêtrznego. Saldo przepùywów pieniê¿nych z dziaùalno�ci 

inwestycyjnej byùo ujemne i wyniosùo -3 640 tys. PLN.  
Dziaùalno�ã finansowa 
Dziaùalno�ã finansowa Spóùki dotyczyùa gùównie: po stronie wpùywów � uruchomionych �rodków 

kredytowych, po stronie wydatków - obsùugi kredytów i leasingu finansowego. Przepùywy Spóùki z 

tytuùu dziaùalno�ci finansowej byùy dodatnie i wyniosùy  656  tys. PLN. 
 
W 2005 roku nadwy¿ki �rodków pochodz¹ce gùównie z dziaùalno�ci operacyjnej oraz w mniejszym 
stopniu dziaùalno�ci finansowej, posùu¿yùy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. 
 
Na pocz¹tku 2006 roku Spóùka posiadaùa �rodki pieniê¿ne w wysoko�ci 919 tys. PLN. W wyniku 

operacji gospodarczych zrealizowanych do 30-09-2006 roku stan zmniejszyù siê o 600 tys. PLN  do 

poziomu 319 tys. PLN. Odnotowany spadek byù efektem nastêpuj¹cych dziaùalno�ci: 
 
Dziaùalno�ã operacyjna 
Dziaùalno�ã operacyjna Spóùki w okresie do 30-09-2006 r. charakteryzowaùa siê znacz¹cymi wzrostami 

bilansowego poziomu zapasów oraz nale¿no�ci, co spowodowaùo pojawienie siê ujemnych korekt w 

rachunku przepùywów. Równocze�nie pojawiùy siê dodatnie korekty zwi¹zane ze wzrostem 

zobowi¹zañ handlowych. Wynikaj¹ce st¹d dodatnie saldo przepùywów pieniê¿nych  wyniosùo  3 031 

tys. PLN.   

Dziaùalno�ã inwestycyjna 
Do 30-09-2006 roku Spóùka realizowaùa wydatki inwestycyjne zwi¹zane gùównie z dokapitalizowaniem 

spóùki zale¿nej na Ukrainie. £¹czna warto�ã  zadañ inwestycyjnych wyniosùa  1 298 tys. PLN. Saldo 

przepùywów pieniê¿nych z dziaùalno�ci inwestycyjnej byùo ujemne i wyniosùo �1 288 tys. PLN.  

Dziaùalno�ã finansowa 
Dziaùalno�ã finansowa Spóùki dotyczyùa gùównie wpùywów z uzyskanych �rodków kredytowych i 

wydatków na obsùugê i spùatê zadùu¿eñ kredytowych i leasingu finansowego. Przepùywy z tytuùu 

dziaùalno�ci finansowej byùy ujemne i wyniosùy �2 343  tys. PLN, podczas gdy w roku ubiegùym 

dodatnie saldo z dziaùalno�ci finansowej wyniosùo  1.344 tys. PLN. 
 
Nadwy¿ka �rodków z dziaùalno�ci operacyjnej oraz wykorzystanie czê�ci �rodków pieniê¿nych z 
poprzedniego okresu pozwoliùy na pokrycie wydatków inwestycyjnych, spùatê czê�ci zadùu¿enia, 

pùatno�ci odsetek oraz pùatno�ci zwi¹zane z leasingiem operacyjnym.  

 

10.2.2. SYTUACJA KAPITA£OWA 

Na kapitaù wùasny Grupy Emitenta wg stanu na 30.09.2006 r. skùada siê kapitaù zakùadowy w 

wysoko�ci 7 450 tys. PLN, kapitaù zapasowy w wysoko�ci 15 108 tys. PLN, pozostaùe kapitaùy 

rezerwowe w wysoko�ci 651 tys. PLN, strata z lat ubiegùych w wysoko�ci -282 tys. PLN oraz zysk 
netto roku bie¿¹cego w wysoko�ci 189 tys. PLN. 
 
Na kapitaù wùasny Emitenta wg stanu na 30.09.2006 r. skùada siê kapitaù zakùadowy w wysoko�ci         

7 450 tys. PLN, kapitaù zapasowy w wysoko�ci 15 108 tys. PLN, pozostaùe kapitaùy rezerwowe w 

wysoko�ci 651 tys. PLN, oraz strata  netto roku bie¿¹cego w wysoko�ci -3 tys. PLN. 
 
Kapitaù zakùadowy 

Kapitaù zakùadowy Spóùki tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu spóùek handlowych oraz 

postanowieniami statutu Spóùki. Kapitaù zakùadowy na dzieñ 30.09.2006 r. wynosi 7.450.000 zù i dzieli 
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siê na 668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 822.000 akcji zwykùych na okaziciela, o 

warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da, w tym: 
- 170 790 akcji zwykùych na okaziciela serii A, 
- 668 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 
- 1 210 akcji zwykùych na okaziciela serii C, 
- 650 000 akcji zwykùych na okaziciela serii D. 

 
Kapitaù zapasowy 

Kapitaù zapasowy tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu spóùek handlowych oraz 

podejmowanymi uchwaùami walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Na dzieñ 30.09.2006 roku kapitaù 

zapasowy wynosiù 15 108 tys. PLN. 
 
Kapitaùy rezerwowe 

Kapitaù rezerwowy zostaù utworzony z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych strat zwi¹zanych  

z uruchomieniem dziaùalno�ci na Ukrainie. Pozostaùe kapitaùy rezerwowe na dzieñ 30.09.2006 

wyniosùy 651 tys. PLN.  
 
Strata z lat ubiegùych i zysk netto roku bie¿¹cego 

Decyzjê o sposobie rozdzielenia zysku roku bie¿¹cego oraz w sprawie pokrycia ewentualnych strat z 

lat ubiegùych podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzieñ 30.09.2006 roku strata z lat 

ubiegùych wyniosùa -282 tys. PLN.  Zysk netto wyniósù 189 tys. PLN (dla Grupy Kapitaùowej).  
 
Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania  

Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania na dzieñ 30.09.2006 r. wyniosùy 32 889 tys. PLN 
 
Na dzieñ bilansowy 30.09.2006 roku Grupa Plast-Box S.A. posiadaùa nastêpuj¹ce kredyty o terminie 

wymagalno�ci do jednego roku: 
 
a. Umowa nr 2763/21/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r., z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we 

Wrocùawiu, o kredyt w rachunku  bie¿¹cym, w kwocie 1.750 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 
marca 2004 r. do 31 marca 2007 r.   Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy : 1 558 tys. PLN. 

b. Umowa nr 08/034/04/Z/VV, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r., z BRE Bank Spóùka Akcyjna  w 

Warszawie Oddziaù Regionalny w Szczecinie, o kredyt w rachunku bie¿¹cym w kwocie 1.500 tys. 
PLN, udzielonym na okres od 9 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2008 r.  Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy: 

1 316 tys. PLN     
c. Umowa nr 08/035/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z  BRE Bank Spóùka Akcyjna  w 

Warszawie Oddziaù Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy zùotowy w kwocie 7.500 tys. PLN, 

udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r. do 30 marca 2007 r. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy :  

2 100 tys. PLN   
d. Umowa nr 2763/22/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we 

Wrocùawiu, o rewolwingowy kredyt obrotowy  w kwocie 7.250 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 
marca 2004 r. do 10 marca 2007 r.   Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy :  4 902 tys. PLN   

e. Umowa po¿yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urzêdem Pracy w 
Sùupsku, w kwocie 821 tys. PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 

grudnia 2007 r.  Zadùu¿enie krótkoterminowe z tytuùu  po¿yczki na dzieñ bilansowy: 219 tys. PLN 
f. Umowa nr 7605K78  zawarta  przez Plast-Box Ukraina z WAT �Ukreximbank� z siedzib¹ w 

Czernichowie, Ukraina o kredyt obrotowy w kwocie 500 tys. USD. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy: 

53 tys. PLN. 
 
 
Na dzieñ bilansowy 30.09.2006 roku Grupa Plast-Box S.A. posiadaùa nastêpuj¹ce kredyty o terminie 

wymagalno�ci powy¿ej jednego roku: 
a. Umowa nr 2763/22/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we 

Wrocùawiu, o rewolwingowy kredyt obrotowy  w kwocie 7.250 tys. PLN, udzielony na okres od 15 

marca 2004 r. do 10 marca 2007 r. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy :  0 tys. PLN.   
b. Umowa nr 08/035/04/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z  BRE Bank Spóùka Akcyjna  w 

Warszawie Oddziaù   Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy zùotowy w kwocie 7.500 tys. PLN, 

udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r. do 30 marca 2007 r. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy :  5 
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100 tys. PLN   
c. Umowa po¿yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urzêdem Pracy w 

Sùupsku, w kwocie 821 tys. PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 

grudnia 2007 r.  Wykorzystanie po¿yczki na dzieñ bilansowy: 109 tys. PLN. 
 

10.2.3. P£YNNOÚÃ 

Wskaêniki pùynno�ci finansowej przedstawione zostaùy w punkcie 9.1.1 czê�ã III � Dokument 
rejestracyjny. 

10.3. INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ 

STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA 

Emitent i Grupa Kapitaùowa utrzymuj¹ bezpieczn¹ strukturê finansowania maj¹tku. Wskaêniki 

zadùu¿enia aktywów (udziaù zobowi¹zañ i rezerw na zobowi¹zania w finansowaniu aktywów) wyniosùy 

na koniec roku 2005:  
 
- dla Emitenta 56,9% 
- dla Grupy Kapitaùowej 57,4%,  
 
na koniec pierwszego póùrocza 2006 
 
- dla Emitenta 59,4% 
dla Grupy Kapitaùowej 60,1%  
 
a na koniec trzeciego kwartaùu 2006 
 
- dla Emitenta 58,3% 
- dla Grupy Kapitaùowej 58,9% 
 
W celu oceny aktualnych potrzeb kredytowych Emitent bierze pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki: 
 
- aktualn¹ strukturê finansowania maj¹tku trwaùego i obrotowego 
- aktualny i przewidywany poziom generowanych przepùywów pieniê¿nych z dziaùalno�ci 

operacyjnej 
- przewidywan¹ skalê prowadzonej dziaùalno�ci 
- planowany poziom inwestycji rzeczowych. 
 
Aktualny i prognozowany optymalny poziom zadùu¿enia kredytowego Grupy Kapitaùowej Emitenta po 

uwzglêdnieniu powy¿szych czynników ksztaùtuje siê na poziomie okoùo 16 mln PLN, przy zadùu¿eniu 

Grupy Kapitaùowej z tytuùu kredytów i po¿yczek na poziomie 15,6 mln PLN wg stanu na 30 czerwca 
2006 roku i 16,9 mln PLN wg stanu na 30. wrze�nia 2006. Prognozowana po emisji struktura 

finansowania maj¹tku oraz generowane �rodki pieniê¿ne z dziaùalno�ci operacyjnej i mo¿liwo�ci 

zwiêkszenia zobowi¹zañ z tytuùu leasingu s¹ wystarczaj¹ce  do skali prowadzonej dziaùalno�ci, z 

uwzglêdnieniem planowanych inwestycji. Emitent przewiduje, ¿e w dalszym ci¹gu bêdzie korzystaù z 

kredytów dùugo i krótkoterminowych na poziomie zbli¿onym lub nieznacznie wy¿szym od stanu na 30 

wrze�nia 2006 roku.  

10.4. INFORMACJE DOTYCZ¥CE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEÑ W 

WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITA£OWYCH, KTÓRE MIA£Y 

LUB MOG£YBY MIEÃ BEZPOÚREDNIO LUB POÚREDNIO ISTOTNY 

WP£YW NA DZIA£ALNOÚÃ OPERACYJN¥ EMITENTA I JEGO GRUPY 

KAPITA£OWEJ 

W ocenie Emitenta nie wystêpuj¹ jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów 

kapitaùowych, które miaùy lub mogùyby mieã bezpo�rednio lub po�rednio istotny wpùyw na dziaùalno�ã 

operacyjn¹ Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej. Wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Emitenta i 

jego Grupê Kapitaùow¹ maj¹ charakter kredytów obrotowych lub kredytów w rachunku bie¿¹cym.  
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10.5. INFORMACJE DOTYCZ¥CE PRZEWIDYWANYCH �RÓDE£ 

FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWI¥ZAÑ 

PRZEDSTAWIONYCH W PKT. 5.2.3 I 8.1 

Emitent i Grupa Kapitaùowa zamierzaj¹ w roku 2007 dokonaã inwestycji w rzeczowe aktywa trwaùe, w 

szczególno�ci poprzez zakup: 
 

- wtryskarki z oprzyrz¹dowaniem � w kwocie 6 713,2 tys. PLN  
- wielokrotnych form wtryskowych na wiadra � w kwocie 1 896,6 tys. PLN  

 
W drugiej kolejno�ci wpùywy z emisji Akcji serii E zostan¹ przeznaczone na zasilenie kapitaùu 

obrotowego, w efekcie czego nast¹pi poprawa pùynno�ci finansowej Emitenta. 
 
Emitent przewiduje, ¿e wpùywy z emisji Akcji serii E przy zakùadanej cenie maksymalnej i doj�ciu do 

skutku emisji na maksymalnym poziomie wynios¹ 10 560 tys. zù, natomiast wpùywy pieniê¿ne netto � 
po odliczeniu kosztów emisji wynios¹ okoùo 10 130 tys. zù. 
 

Pozostaùe inwestycje zostan¹ sfinansowane ze �rodków wùasnych oraz przy wykorzystaniu leasingu. 

11. BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1. BADANIA I ROZWÓJ 

Od 1992 r. Spóùka prowadzi �cisù¹ wspóùpracê z firm¹ Plastech Zakùad Technik Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych w Warszawie (Henryk Zawistowski). Wspóùpraca dotyczy: 
 kierunków rozwoju technologii wtrysków, 
 tworzyw konstrukcyjnych nowej generacji, 
 nowoczesnych form wtryskowych (konstrukcje u¿ytkowe), 
 nowoczesnych technik barwieñ, zdobienia i nadrukowania wyrobów z tworzyw sztucznych, 
 nowych kierunków rozwoju powùok lakierniczych na wyrobach z tworzyw sztucznych, 
 u¿ytkowania oraz obsùugi  nowoczesnych wtryskarek, form i wyposa¿enia peryferyjnego, 
 nowoczesnych wyposa¿eñ wtryskarek i organizacji dziaùu wtryskarek. 

Spóùka wspóùpracuje z firmami prowadz¹cymi dziaùalno�ã normalizacyjn¹ zwi¹zan¹ z nowoczesnymi 

konstrukcjami form, m.in.: 
 Hasco Niemcy (Hasco Polska � Bydgoszcz), 
 DME Belgia (Lancaplast � Poznañ), 
 EOC, Niemcy, 
 Strack (Wadim Plast) Niemcy, 
 Rabourdin, Francja, 
 FCPK, Bytów.   

Spóùka wspóùpracuje z Centralnym O�rodkiem Badawczo � Rozwojowym Opakowañ nad staùym  
i bie¿¹cym opracowywaniem i wdra¿aniem produkowanych przez spóùkê wyrobów pod k¹tem: 

 norm, 
 znakowania opakowañ, 
 atestów stosowanych w UE, 
 jako�ci opakowañ, 
 bezpieczeñstwa, w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywno�ci, dopuszczalno�ci do celów 

spo¿ywczych, recyklingu odpadów i ochrony �rodowiska, 
 metodyki badañ. 

 
W okresie ostatnich 3 lat w Spóùce wdro¿ono: 

 technologiê IML (wtapianie etykiet w procesie wtryskiwania) na maszynie szybkobie¿nej, 
 nowe formy dwukrotne w opcji Grzane Kanaùy z iglicowym zamkniêciem,  
 automatyczny odbiór wyrobów gotowych w czterech gniazdach produkcyjnych, 
 nadruk (suchy offset) na maszynie do produkcji opakowañ okr¹gùych, wiader owalnych i 

prostok¹tnych, 
 system kodów kreskowych. 

Spóùka przewiduje nastêpuj¹ce prace wdro¿eniowe w okresie 2006-2007: 
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 wdro¿enie nowych wtrysków pod produkcjê na formach wielokrotnych, 
 budowa zespoùu silosów z instalacj¹ centralnego podawania tworzywa do mieszalni 

tworzyw, 
 instalacja urz¹dzeñ w mieszalni tworzyw (automatyzacja przepùywu surowca), 
 rozbudowanie instalacji centralnego pneumatycznego systemu podci�nieniowego do 

nowo-zakupionych wtryskarek, 
 zainstalowanie na wtryskarkach automatycznych podajników do barwienia wyrobów, 
 wdro¿enie nowej technologii IML w formach wielokrotnych w opcji systemu GK, 
 wdro¿enie na wtryskarkach automatycznego odbioru wyrobów gotowych. 

 

W okresie objêtym historycznymi informacjami finansowymi kwoty przeznaczone przez Emitenta na 

prace badawczo-rozwojowe nie maj¹ istotnego znaczenia. 

11.2. PATENTY, LICENCJE I ZNAKI TOWAROWE 

Spóùce przysùuguj¹ prawa z nastêpuj¹cych znaków towarowych: 
 sùowno � graficzny (czê�ã sùowna Plast-Box ze strzaùk¹), 

 
 
 graficzny (kostka), 
 

 
 
 sùowno � graficzny (czê�ã sùowna Plast-Box ze strzaùk¹ oraz ze strzaùk¹ i kostk¹). 
 

 
 

 
Ochrona znaków trwa od 18 grudnia 1996 r. i obowi¹zuje do dnia 18 grudnia 2016 r. Znaki powy¿sze 

zarejestrowane s¹ w Urzêdzie Patentowym RP pod numerami (odpowiednio): 
 116 498, 
 116 322, 
 116 342. 
 
Ponadto, w Urzêdzie Patentowym zarejestrowane s¹ na rzecz Plast-Box S.A. prawa ochronne na 
wzory u¿ytkowe: 
 nr 55928 pt pojemnik z pokryw¹ (nr zgùoszenia w. 100638), 
 nr 55930 pt. Pojemnik artykuùy sypkie i lejne (nr zgùoszenia w. 100639), 
 nr 55909 pt. pojemnik stateczny z pokryw¹ (nr zgùoszenia w. 100641), 
 nr 55915 pt. pojemnik na artykuùy przemysùowe (nr zgùoszenia w. 100640). 
 P. 329 747 �pojemnik z pokryw¹� (puszka), 
 P 359047 � zespóù obrze¿owy pojemników (zespóù plomby wiadro owal, prostok¹t), 
 
Emitent nie jest stron¹ ¿adnej istotnej umowy licencyjnej. 
 
Spóùka zale¿na Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. nie ma zastrze¿onych znaków ani patentów. 
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12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. NAJISTOTNIEJSZE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAÝY, 

ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAÝY 

Tendencje w produkcji, sprzeda¿y, zapasach, kosztach i cenach w sprzeda¿y Emitenta i jego Grupy 
Kapitaùowej powi¹zane s¹ bezpo�rednio z sezonowo�ci¹ wystêpuj¹c¹ w bran¿y, zwi¹zan¹ przede 

wszystkim z wahaniami popytu ze strony kluczowych odbiorców, a wiêc producentów farb i lakierów 

oraz bran¿y spo¿ywczej.  
 
Wzrost sprzeda¿y nastêpuje pod koniec I kwartaùu, kiedy rozpoczyna siê sezon budowlany i wzrasta 

popyt na materiaùy wykoñczeniowe. Rozpoczynaj¹ siê wówczas zwiêkszone dostawy opakowañ do 

producentów farb, lakierów, tynków i mas budowlanych. Najwy¿sza produkcja i sprzeda¿ realizowana 

jest w II i III kwartale nie tylko ze wzglêdu na sezon w bran¿y chemicznej, ale równie¿ na du¿y udziaù 

opakowañ przeznaczonych do konfekcjonowania ¿ywno�ci (choã w porównaniu z I i IV kwartaùem roku 

jest on mniejszy). Najwy¿szy popyt na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej pojawia siê na 

przeùomie II oraz III kwartaùu.  
 
Wzrost zapotrzebowania na opakowania w tym okresie czasu wymusza tworzenie i utrzymywanie 
staùego i bezpiecznego buforu magazynowego. W tym okresie czasu znacz¹co wzrasta produkcja, jak 
równie¿ niezbêdne zapasy surowca i wyrobów gotowych. Ma to na celu efektywne zabezpieczenie 

ci¹gùo�ci produkcji. Jest to szczególnie istotne w przypadku opakowañ przeznaczonych pod nadruk, 

gdzie proces technologiczny nanoszenia dekoracji jest znacznie szybszy od produkcji samych 
opakowañ. Powoduje to równie¿ zwiêkszenie kosztów, jakie spóùka ponosi w celu realizacji 

zwiêkszonego wolumenu produkcji.  
 
Ograniczenie zjawisk opisanych powy¿ej wynika ze zmian technologicznych i rynkowych. Przede 

wszystkim dotyczy to coraz szerszego zastosowania technologii IML (In-Mould-Labelling), która 

umo¿liwia dekoracjê opakowania ju¿ w procesie wtrysku i zwi¹zany z tym proces przesuniêcia czê�ci 

klientów  stosuj¹cych obecnie offset (technologia tradycyjna, z nadrukiem) do grupy korzystaj¹cej z 

technologii IML. Technologia IML umo¿liwia realizacjê zamówieñ bez buforu magazynowego, przy 

stosunkowo krótkim czasie realizacji zamówienia od klienta. Rynek nabywców opakowañ od kilku lat 

interesuje siê t¹ technologi¹, widoczny wzrost zamówieñ na opakowania produkowane w technologii 

IML nast¹più jednak dopiero w roku 2006, szczególnie w bran¿y chemicznej. Klienci, �wiadomi 

tendencji rozwojowych w opakowaniach, dostrzegli korzy�ci ze stosowania tego rodzaju zdobienia, 

przede wszystkim pod wzglêdem szybko�ci i wielko�ci zamówieñ, ale równie¿ lepszego efektu 

marketingowego i co za tym idzie skuteczniejszej promocji. 
 
Rok 2006 przyniósù kolejne wzrosty cen surowców, stosowanych do produkcji. Po dynamicznych 

wzrostach cen z roku 2005 byùy one jednak ùagodniejsze, co obrazuj¹ wykresy przedstawione w 

Punkcie 9 Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu Emisyjnego. Wpùynêùo to na 

ustabilizowanie cen opakowañ. O ile w latach ubiegùych fluktuacja cen polipropylenu powodowaùa 

konieczno�ã korekt cen opakowañ najmniej 2 razy w roku, o tyle w roku 2006 ceny ustalone pod 

koniec 2005 nie ulegùy znacz¹cym zmianom (korekta cennika nastêpowaùa w pojedynczych 

asortymentach i nie przekroczyùa 3% wzrostu).  
 
Wpùyw na to miaùy nie tylko ceny surowca, ale równie¿ �rodowisko konkurencyjne. Nale¿y podkre�liã, 

i¿ ¿adna z firm, z którymi Spóùka konkuruje na rynku, nie dokonaùa zmian cennika in plus (jako skutku 

rosn¹cych kosztów zakupu surowca), a w pojedynczych przypadkach obni¿aùa ceny. Nie prowadziùo to 

jednak do analogicznych ruchów ze strony Emitenta � pozycja rynkowa i efektywna dziaùalno�ã 

marketingowo - sprzeda¿owa pozwoliùy utrzymaã ceny oferowane wcze�niej. 
 

Od daty zakoñczenia ostatniego roku obrotowego do 30.06.2006 roku w dziaùalno�ci Spóùki widoczne 
byùy opisane poni¿ej  tendencje. Analiza dotyczy pierwszego póùrocza 2006 w stosunku do pierwszego 

póùrocza 2005, czyli okresu który objêty jest ostatnim sprawozdaniem �ródrocznym. W okresie od 30 

czerwca 2006 roku do daty dokumentu rejestracyjnego nie zaszùy ¿adne istotne, odbiegaj¹ce od 

opisanych poni¿ej tendencje w produkcji, sprzeda¿y, zapasach oraz kosztach i cenach sprzeda¿y. 

Opisane poni¿ej wielko�ci, tendencje i ich dynamiki s¹ zbli¿one do wystêpuj¹cych po 30 czerwca 2006 

roku w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku.  
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Sprzeda¿ 

Wolumen sprzeda¿y wiader i skrzynek w okresie I póùrocza 2006 byù wy¿szy o 14,7% od wolumenu 

sprzeda¿y  osi¹gniêtego w analogicznym okresie 2005 roku. Sprzedano 13 156,4 tys. sztuk wiader 
(+14,7%) i 389,6 tys. sztuk skrzynek (+15,3%). Sprzeda¿ warto�ciowa wiader i skrzynek wzrosùa o 

27,7%. Przychody ze sprzeda¿y wiader wyniosùy 21 857 tys. PLN (+30%), przychody ze sprzeda¿y 

skrzynek 3 051 tys. PLN (+13,6%). Skonsolidowane przychody netto ze sprzeda¿y produktów, 

towarów i materiaùów wzrosùy w I póùroczu 2006 roku w stosunku do I póùrocza 2005 o 24,3% do 

poziomu 26 274 tys. PLN. 
 
Zapasy 

Poziom zapasów na koniec I póùrocza 2006 wyniósù 9 635 tys. PLN, co oznacza wzrost o 16,3% w 
stosunku do stanu na koniec I póùrocza 2005 roku. Zwiêkszony poziom zapasów wynikaù gùównie ze 

wzrostu wolumenu i warto�ci sprzeda¿y i konieczno�ci utrzymania bezpiecznych buforów 

magazynowych, opisanych powy¿ej. 
 

Koszty 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaùów zanotowaùy w pierwszym póùroczu 2006 roku 
dynamikê wzrostu na poziomie 14,8% - ni¿sz¹ od dynamiki wzrostu przychodów (+24,3%), co 

doprowadziùo do wygenerowania zysku brutto na sprzeda¿y wy¿szego od uzyskanego w 

analogicznym okresie 2005 roku o 96,7%. Koszty sprzeda¿y wzrosùy w tym okresie o 53,2%, koszty 
ogólnego zarz¹du zanotowaùy spadek o 2%.  
 
W ujêciu rodzajowym wzrost zanotowaùy wszystkie pozycje kosztowe, za wyj¹tkiem podatków i opùat (-
2,7%). Koszty amortyzacji wzrosùy o 14,2%, koszty zu¿ycia materiaùów i energii o 12,5% (na skutek 
wzrostu wolumenu zakupów oraz wzrostu cen surowców), koszty usùug obcych o 16,4%, 

wynagrodzenia o 9,6%.  
 
Pozostaùe koszty operacyjne zanotowaùy ponad 70% spadek (z punktu widzenia skali dziaùalno�ci 

Grupy Kapitaùowej Emitenta nie miaùo to istotnego wpùywu na wynik finansowy), koszty finansowe 
zanotowaùy 19,8% wzrost, przy czym koszty finansowe z tytuùu odsetek zanotowaùy 5,7% spadek do 

poziomu 613 tys. PLN. Wzrost ogóùu kosztów finansowych do poziomu 805 tys. PLN spowodowany 

byù pojawieniem siê ujemnych ró¿nic kursowych (79 tys. PLN) oraz prowizji od umów kredytowych (70 

tys. PLN) i prowizji i odsetek od sprzeda¿y wierzytelno�ci (43 tys. PLN).  
 

Ceny sprzeda¿y 

Ceny sprzeda¿y wyrobów Emitenta w okresie od zakoñczenia ostatniego roku obrachunkowego nie 

zmieniùy siê znacz¹co � w okresie pierwszego póùrocza 2006 zanotowano stosunkowo niewielkie 

wahania na rynkach surowcowych oraz dalsze nasilenie konkurencji, co wpùynêùo na ustabilizowanie 

cen opakowañ na rynku. Korekta cen produktów nastêpowaùa w pojedynczych przypadkach i nie 
przekroczyùa 3%. Úrednia cena (obliczona jako iloraz przychodów ze sprzeda¿y i wolumenu sprzeda¿y 

danego segmentu) wiadra wzrosùa w pierwszym póùroczu 2006 roku w stosunku do pierwszego 

póùrocza 2005 o 13,3% do poziomu 1,66 PLN, �rednia cena skrzynki zanotowaùa natomiast 1,5% 

spadek do poziomu 7,83 PLN. 

12.2. INFORMACJE O JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJACH, 

NIEPEWNYCH ELEMENTACH, Ý¥DANIACH, ZOBOWI¥ZANIACH LUB 

ZDARZENIACH, KTÓRE MOG¥ MIEÃ ZNACZ¥CY WP£YW NA 

PERSPEKTYWY EMITENTA PRZYNAJMNIEJ DO KOÑCA BIEÝ¥CEGO 

ROKU OBROTOWEGO 

Poza czynnikami wymienionymi w punktach 9.1, 9.1.1, 9.2.1 oraz 9.2.3 niniejszego rozdziaùu, wg 

wiedzy Emitenta nie istniej¹ znane tendencje, niepewne elementy, ¿¹dania, zobowi¹zania lub 

zdarzenia, które mog¹ mieã znacz¹cy wpùyw na perspektywy Emitenta przynajmniej do koñca roku 

obrotowego. 

12.2.1. CZYNNIKI WYWIERAJ¥CE ZNACZNY WP£YW NA PERSPEKTYWY 

ROZWOJU EMITENTA 

Czynniki wywieraj¹ce znaczny wpùyw na perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej 

zostaùy szczegóùowo opisane w punktach 9.1, 9.1.1,  9.2.1 oraz 9.2.3 niniejszego rozdziaùu Prospektu 



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument rejestracyjny 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  81

Emisyjnego. Istotny wpùyw na perspektywy rozwoju Emitenta bêdzie miaùo zachowanie cen dwóch 

gùównych surowców: polipropylenu i polietylenu. Poni¿ej przedstawiono ksztaùtowanie siê �rednich cen 
surowców oferowanych przez dostawców Emitenta w okresie styczeñ 2003-czerwiec 2006. Nale¿y 

zauwa¿yã, ¿e oba wykresy charakteryzuj¹ siê trendem wzrostowym, który wyhamowaù w okolicach 

paêdziernika 2005 roku i przeszedù w trend boczny. Notowane od sierpnia 2006 roku spadki cen ropy 
naftowej na rynkach �wiatowych wraz ze zjawiskiem okoùo 1 miesiêcznego opóênienia reakcji cen 

podstawowych surowców Emitenta na cenê ropy pozwalaj¹ przypuszczaã, ¿e czwarty kwartaù 2006 

roku powinien przynie�ã spadki cen polipropylenu i polietylenu.  
 
Wykres: Úrednia cena polipropylenu u dostawców Emitenta 

CENY POLIPROPYLENU W EUR ZA 1 t

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

st
y-

03

m
ar

-0
3

m
aj

-0
3

lip
-0

3

w
rz

-0
3

lis
-0

3

st
y-

04

m
ar

-0
4

m
aj

-0
4

lip
-0

4

w
rz

-0
4

lis
-0

4

st
y-

05

m
ar

-0
5

m
aj

-0
5

lip
-0

5

w
rz

-0
5

lis
-0

5

st
y-

06

m
ar

-0
6

m
aj

-0
6

C
E

N
A

 
�ródùo: Emitent 
 
 
 
 
Wykres: Úrednia cena polietylenu u dostawców Emitenta 

CENY POLIETYLENU W  EUR ZA 1t
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13. STRATEGIA ROZWOJU I PROGNOZY WYNIKÓW 

13.1. STRATEGIA ROZWOJU 

Dùugoterminowa strategia rozwoju Emitenta zakùada umacnianie pozycji na rynku krajowym w 

segmencie wiader i skrzynek, szczególnie poprzez oferowanie konkurencyjnych produktów i towarów 

maùym i �rednim podmiotom oraz ekspansjê na rynki zewnêtrzne, przede wszystkim na rynku 

ukraiñskim w kierunku osi¹gniêcia pozycji lidera. Wzrost udziaùu w polskim rynku ma nast¹piã w 

czê�ci poprzez pozyskanie odbiorców z nowych segmentów bran¿owych.  
 
Bran¿a opakowañ plastikowych charakteryzuje siê w ostatnich latach szybkim postêpem 

technologicznym zwi¹zanym ze wzrostem wymagañ odbiorców, postêpuj¹cym procesem koncentracji 

produkcji oraz dziaùaniami restrukturyzacyjnymi i oszczêdno�ciowymi zwi¹zanymi z brakiem 

mo¿liwo�ci przeniesienia caùo�ci wzrostu cen surowców ropopochodnych na odbiorców. Utrzymanie 
pozycji rynkowej wi¹¿e siê wiêc nie tylko z inwestycjami w technologiê, konieczne jest ci¹gùe i 

kompleksowe monitorowanie sytuacji rynkowej pod k¹tem zaopatrzenia surowcowego, doskonalenia 

starych i wprowadzania nowych produktów, elastyczno�ci wielko�ci i asortymentu produkcji oraz staùej 

obni¿ki kosztów jednostkowych.  
 
Dziaùania te bêd¹ sùu¿yã wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Emitenta, a w konsekwencji trwaùemu 

wzrostowi jej warto�ci dla akcjonariuszy. Emitent bêdzie kontynuowaã strategiê oferowania 

nowoczesnych produktów wysokiej jako�ci, z uwzglêdnieniem trendów wzorniczych oraz wymagañ 

klientów.  
 
W opinii Zarz¹du szczególnie atrakcyjne s¹ rynki Europy Úrodkowo-Wschodniej, na których Spóùka 

zdobyùa du¿e do�wiadczenie oraz posiada odpowiedni potencjaù technologiczny i organizacyjny do 

osi¹gniêcia na nich licz¹cej siê pozycji. Szczególnie w �wietle znacznego rozdrobnienia tych rynków, 

stosunkowo niskich kosztów pracy oraz mo¿liwo�ci wykorzystania w procesie produkcji maszyn 

starszych, które wcze�niej byùy eksploatowane w Polsce, a które ze wzglêdu na nasilaj¹c¹ siê 

konkurencjê na rynku polskim s¹ ju¿ przestarzaùe technologicznie i nie pozwalaj¹ na oferowanie 

odbiorcom wyrobów konkurencyjnych jako�ciowo. Zarz¹d szacuje, ¿e rynek produktów z tworzyw 

sztucznych na najbardziej perspektywicznym rynku ukraiñskim osi¹gn¹ù aktualnie poziom rozwoju 

rynku polskiego sprzed kilku lat, przez co mo¿liwe jest wykorzystywanie starszych technologii bez 

obaw o utratê udziaùów rynkowych.   
 
Nie mniej interesuj¹ce pozostaj¹ dla Emitenta rynki wspólnotowe. Przyst¹pienie do Unii Europejskiej 1 

maja 2004 roku przyniosùo wyraêne o¿ywienie obrotu z tymi rynkami Emitenta, gùównie przez 

zniesienie barier celnych oraz wzrost konkurencyjno�ci usùug transportowych. Przyczyniùo siê to do 
redukcji kosztów, a tym samym zwiêkszyùo szanse na zwiêkszenie skali dostaw. Kolejnym 

interesuj¹cym kierunkiem ekspansji s¹ rosn¹ce rynki krajów nadbaùtyckich. Coraz wiêksze 

zainteresowanie ofert¹ Emitenta wykazuje rynek niemiecki, czego dowodem jest wzrost dynamiki 
sprzeda¿y na ten rynek. W sferze zainteresowania Emitenta pozostaj¹ równie¿ rynki Europy 

Úrodkowej, jak Czechy i Wêgry, gdzie  notowany wzrost PKB daje du¿e szanse na odzyskanie pozycji 

z lat ubiegùych (Czechy) lub zwiêkszenie zakresu dostaw (Wêgry). 
 
Podobny proces ma miejsce w Polsce. Emitent buduje swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ miêdzy innymi 

na podobnym zjawisku � dla najwiêkszych zagranicznych konkurentów Polska nie jest kluczowym 

rynkiem, st¹d park maszynowy budowany jest w oparciu o starsze maszyny, wykorzystywane 
wcze�niej w macierzystych fabrykach. Emitent buduje potencjaù produkcyjny w oparciu o nowe 

technologie, co w poù¹czeniu z du¿ym do�wiadczeniem w funkcjonowaniu na polskim rynku oraz 

znajomo�ci¹ jego specyfiki daje przewagê konkurencyjn¹ w postaci wiêkszej elastyczno�ci i 

szybszego dostosowywania siê do potrzeb odbiorców.  
 
Rynek krajowy pozostaje dla �Plast-Box� S.A. rynkiem strategicznym. Emitent przyj¹ù strategiê 

aktywnego  tworzenia rynku opakowañ, a nie tylko biernego w nim uczestnictwa. Aktywno�ã przejawia 

siê w projektowaniu nowych rozwi¹zañ, produktów oraz wprowadzaniu nowych partnerskich zasad 

wspóùpracy z odbiorcami.  
 
Do najwa¿niejszych elementów realizowanej strategii Emitenta i jego Grupy Kapitaùowej zaliczyã 

mo¿na: 
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- ci¹gùe zmiany w strukturze asortymentowej i wdra¿anie nowych produktów w odpowiedzi na zmiany 

w zapotrzebowaniu rynku 
- rozszerzanie zastosowania technologii IML 
- dalsza automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych, w szczególno�ci wdro¿enie nowej 
technologii produkcji dwóch opakowañ dla celów spo¿ywczych, opartej na formach dwukrotnych 

(dziêki zastosowaniu tego rozwi¹zania, przy utrzymaniu czasu produkcji, mo¿liwa jest dwukrotnie 

wy¿sza wydajno�ã wolumenowa, przy oszczêdno�ciach w kosztach produkcji do 50% � z 
wyù¹czeniem kosztów surowca) 
- rozbudowa powierzchni magazynowej 
- doskonalenie logistyki (gùówne zaùo¿enie tego elementu strategii zostaùo ju¿ zrealizowane poprzez 

�zbli¿enie siê� do klientów na Ukrainie, Emitent szacuje jednak, ¿e mo¿liwo�ci redukcji kosztów 

zwi¹zanych z logistyk¹ s¹ wci¹¿ du¿e, szczególnie w zakresie spóùki zale¿nej 
- efektywne wykorzystywanie sezonowych zmian cen na rynkach surowcowych 
- restrukturyzacja finansowania aktywów trwaùych i obrotowych 
- kompleksowe dziaùania oszczêdno�ciowe, w tym  
 

 optymalizacja wykorzystania odpadów, szczególnie w zakresie uruchamiania 

systemów wtórnej selekcji odpadów surowcowych w celu ich powtórnego 

wykorzystania w procesie produkcji. Emitent szacuje, ¿e dotychczas wprowadzone 

udoskonalenia przynios¹ w roku 2006 redukcjê kosztów surowca rzêdu 2% 
 optymalizacja liczby i czasu przezbrojeñ � zmian asortymentów 
 dostosowywanie poziomu zatrudnienia do przewidywanego poziomu produkcji 
 przeprowadzanie inwestycji w mniej energochùonne maszyny i urz¹dzenia (Emitent 

szacuje, ¿e dotychczasowe inwestycje w pompy i silniki do urz¹dzeñ hydraulicznych 

przynios¹ koùo 1% oszczêdno�ci kosztowych w zakresie kosztów energii w roku 2006.  
 
Úrodki pozyskane z emisji Akcji serii E wykorzystane zostan¹ do unowocze�niania, automatyzacji i 
optymalizacji procesów produkcyjnych, w szczególno�ci na zakup �rodków trwaùych: 
 

- form wtryskowych na wiadra � w kwocie 1.896,6 tys. PLN (rok 2006) 
- wtryskarki z oprzyrz¹dowaniem � w kwocie 6.713,2 tys. PLN (pocz¹tek roku 2007) 

 
Inwestycja wynika z realizacji przyjêtej przez Emitenta strategii rozwoju ukierunkowanej na 

zwiêkszenie efektywno�ci produkcji, zdolno�ci produkcyjnych oraz jako�ci wyrobów. Nakùady 

inwestycyjne zostan¹ poniesione na doposa¿enie Spóùki w wielokrotne formy wtryskowe na wiadra, 
nowoczesne wtryskarki oraz urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce automatyzacjê produkcji. 
 
W drugiej kolejno�ci wpùywy z emisji Akcji serii E zostan¹ przeznaczone na zasilenie kapitaùu 

obrotowego, w efekcie czego nast¹pi wzrost finansowania obrotu zadùu¿eniem dùugoterminowym i 

poprawa wskaêników pùynno�ci.  

13.2. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE EMITENTA 

Emitent zamie�ciù w prospekcie emisyjnym przygotowanym w zwi¹zku z wprowadzeniem do 

publicznego obrotu akcji serii A, C i D oraz ofert¹ publiczn¹ akcji serii D, prognozê na lata 2004 i 2005.  
Uchwaù¹ nr 2/1020/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. KPWiG dopu�ciùa akcji serii A, C i D do obrotu 

publicznego. Prognozowana wielko�ã przychodów Emitenta na 2004 rok wynosiùa 46.648 tys. PLN, a 

na 2005 rok 49.278 tys. PLN. Zysk netto prognozowany byù na 2004 rok w wysoko�ci 3.045 tys. PLN, 

a na 2005 rok 4.831 tys. PLN.  
 
Spóùka podaùa te¿ prognozê wyników na lata 2004 �2005 dotycz¹c¹ dziaùalno�ci Plast-Box Ukraina 
Sp. z o.o. Prognozowana wielko�ã przychodów Plast-Box Ukraina na 2004 rok wynosiùa 3.083 tys. 

PLN, a na 2005 rok 6.414 tys. PLN. Na 2004 rok prognozowano stratê w wysoko�ci 583 tys. PLN, a 

na 2005 rok zysk netto w wysoko�ci 241 tys. PLN. W zakresie zaùo¿eñ i zawartych w nich ocen 

kalkulacje dotycz¹ce spóùki zale¿nej nie byùy weryfikowane przez biegùego ksiêgowego.  
 
Spóùka osi¹gnêùa w 2004 roku przychody w kwocie 47.879 tys. PLN a zysk netto w kwocie 708 tys.  

PLN. 
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Grupa Plast-Box SA osi¹gnêùa w 2005 roku przychody w kwocie 44.568 tys. PLN a zysk netto w 

kwocie 1.648 tys. PLN. 
 
Gùówn¹ przyczyn¹ odchylenia przychodów od planu byùo przeùo¿enie rosn¹cych kosztów wytwarzania 

na ceny produktów, skutkuj¹ce spadkiem sprzeda¿y niektórych pozycji asortymentowych, co byùo 

szczególnie widoczne w segmencie skrzynek plastikowych. 
 
Z kolei powodem odchylenia wyniku finansowego w stosunku do prognozy byù szereg czynników, z 

których najwa¿niejsze to:  
1. Rekordowe wzrosty cen ropy na rynkach �wiatowych, skutkuj¹ce wysok¹ dynamik¹ cen tworzyw 

sztucznych (polimery ropopochodne) stanowi¹cych podstawowy surowiec do produkcji wyrobów 

Spóùki.  
 
2. Z uwagi na strategiczne decyzje zwi¹zane z konieczno�ci¹ utrzymania rynku wschodniego Spóùka 

poniosùa w 2005 roku na tej dziaùalno�ci stratê w wysoko�ci 2 mln zù. Pocz¹wszy od IV kwartaùu 

obsùugê rynku wschodniego przejêùa na siebie spóùka Plast-Box Ukraina.  
( W efekcie zawirowañ politycznych zwi¹zanych z tzw. pomarañczow¹ rewolucj¹ oraz póêniejszych 

zmian przepisów, drastycznemu przesuniêciu ulegù termin uruchomienia dziaùalno�ci spóùki na 

Ukrainie. Skutkowaùo to ponoszeniem przez Emitenta kosztów utrzymania nierentownego rynku 

wschodniego, do czasu jego przekazania). 
 
Poza powy¿szymi Emitent nie podawaù do publicznej wiadomo�ci prognoz ani wyników 

szacunkowych. 
 
Zarz¹d Emitenta postanowiù równie¿ nie zamieszczaã w Prospekcie Emisyjnym prognoz lub wyników 

szacunkowych 
 

14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZ¥DZAJ¥CE I 

NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZ¥DZAJ¥CE WYÝSZEGO 

SZCZEBLA 

14.1. DANE NA TEMAT OSÓB WCHODZ¥CYCH W SK£AD ORGANÓW 

ZARZ¥DZAJ¥CYCH, NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB NA 

STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYÝSZEGO SZCZEBLA 

14.1.1. Organ zarz¹dzaj¹cy 

Organem zarz¹dzaj¹cym Emitenta jest Zarz¹d. 
 
Obecnie w skùad Zarz¹du wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby: 
 

 Waldemar Pawlak  - Prezes Zarz¹du 
 

 Grzegorz Pawlak - Czùonek Zarz¹du 
 

 Franciszek Preis - Czùonek Zarz¹du 
 
 
 
Waldemar Pawlak  Prezes Zarz¹du 

 
Prezes Zarz¹du od 1999 r. 
Powoùany do skùadu Zarz¹du bie¿¹cej kadencji na funkcjê Prezesa Zarz¹du w dniu 30 czerwca 2006 r. 
 
Miejscem wykonywania pracy przez Pana Waldemara Pawlaka jest Spóùka Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy Lutosùawskiego 17a. 
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Wiek: 53 lat 
Wyksztaùcenie:  

 Technikum Mechaniczne w Sùupsku 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1972 � 1980 zawodnik klubów sportowych (Arka Gdynia, Pogoñ Szczecin, Stal 
Stocznia Szczecin, Ursus Warszawa), 

 w latach 1980 � 1983 graù w klubie polonijnym �Polish Eagles� w Filadelfii w USA,  
 w latach 1983 � 1991 prowadziù wùasn¹ dziaùalno�ã gospodarcz¹,  
 w latach 1987 - 1988 szkoliù mùod¹ kadrê polonijn¹ oraz wspomagaù dru¿ynê �Polish Eagles�, 
 w latach 1991 � 1994 w �Plast-Box � s.c. jako wspólnik, 
 w latach 1994 � 1999 Dyrektor w Plast-Box  Sp. z o.o., 
 w latach 1999 � 2002 udziaùowiec w firmie developerskiej, 
 w latach 1999 � 2002 w Spóùce BETA STYL - prezes zarz¹du. 

 
Ponadto, Pan Waldemar Pawlak prowadzi dziaùalno�ã gospodarcz¹ pod nazw¹ S.C. Waldemar 

Pawlak i Spóùka, Waldemar Pawlak i Maùgorzata Brzeziñska-Pawlak, Sùupsk ul. Browicza 16. 

Powy¿sza dziaùalno�ã nie jest konkurencyjna do dziaùalno�ci Emitenta. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Waldemar Pawlak: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Urz¹d Kontroli Skarbowej w Gdañsku, O�rodek Zamiejscowy w Sùupsku w 2003 r. sporz¹dziù akt 

oskar¿enia oskar¿aj¹c Pana Waldemara Pawlaka dziaùaj¹cego jako Prezes Zarz¹du �Plast-Box� S.A.  

o uszczuplenie nale¿no�ci Skarbu Pañstwa w wysoko�ci 55.352,00 zù przez zarz¹dzan¹ Spóùkê z 

tytuùu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1998. Uszczuplenie w podatku wykazane 

zostaùo w decyzji tego organu, która nastêpnie w caùo�ci zostaùa uchylona wyrokiem Wojewódzkiego 

S¹du Administracyjnego w Gdañsku w dniu 10 listopada 2005 r. Sprawa nie zostaùa zakoñczona gdy¿ 

Izba Skarbowa w Gdañsku, O�rodek zamiejscowy w Sùupsku ponownie wydaùa decyzjê w tym samym 

zakresie wskazuj¹c jednak uszczuplenie ju¿ tylko w kwocie 24.846,00 zù. Od decyzji tej Spóùka w maju 

br. wniosùa skargê do WSA w Gdañsku. Postêpowanie karnoskarbowe tocz¹ce siê przed S¹dem 

Rejonowym w Sùupsku jest nadal zawieszone.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, z wyj¹tkiem sprawy opisanej powy¿ej, w okresie 

ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko 

Panu Waldemarowi Pawlakowi oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Grzegorz Pawlak  Czùonek Zarz¹du 

 
W skùadzie  Zarz¹du od 1999 r. 
Powoùany do skùadu Zarz¹du bie¿¹cej kadencji w dniu 30 czerwca 2006 r. 
 
Miejscem wykonywania pracy przez Pana Grzegorza Pawlaka jest Spóùka Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy Lutosùawskiego 17a. 
 
Wiek: 49 lat 
Wyksztaùcenie:  

 Technikum Mechaniczne w Sùupsku,  
 kurs organizowany przez Polsko-Kanadyjsk¹ Fundacjê Przedsiêbiorczo�ci CPEF nt. 

�Skuteczny manager, czyli jak skutecznie zarz¹dzaã maù¹ firm¹�,  
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 kurs organizowany przez Institute for International Research w Warszawie nt. �Export 2001�, 
 kurs z zakresu zarz¹dzania, marketingu, zarz¹dzania przedsiêbiorstwem produkcyjnym, 

wdra¿ania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia 

jako�ci. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1978 �1983 praca w budownictwie wùa�ciciel prywatnego zakùadu elektrycznego, 
 w latach 1983 � 1991 zaùo¿enie prywatnego zakùadu rzemie�lniczego, 
 w latach 1991 � 1994 wspólnik w Plast-box s.c., 
 w latach 1994 � 1999 Dyrektor ds. Sprzeda¿y w Plast-Box Sp. z o.o., 
 od 1999 Czùonek Zarz¹du,  d/s Marketingu i Sprzeda¿y w �Plast-Box� S.A. 

 
Pan Grzegorz Pawlak jest Dyrektorem �PLAST-BOX Ukraina� Sp. z o.o. 
 
Ponadto, Pan Grzegorz Pawlak prowadzi dziaùalno�ã gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Handlowa 

Usùugowa Grzegorz Pawlak, Sùupsk ul. Ja�minowa 33. Powy¿sza dziaùalno�ã nie jest konkurencyjna 

do dziaùalno�ci Emitenta. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Pawlak: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 
uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  

 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 

regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Grzegorzowi Pawlakowi 
oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Franciszek Preis  Czùonek Zarz¹du  

 
W skùadzie  Zarz¹du od 1999 r. 
Powoùany do skùadu Zarz¹du bie¿¹cej kadencji w dniu 30 czerwca 2006 r. 
 
Miejscem wykonywania pracy przez Pana Franciszka Preisa jest Spóùka Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy Lutosùawskiego 17a. 
 
Wiek: 57 lat 
Wyksztaùcenie: 

 Technikum Mechaniczne w Grudzi¹dzu 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1968 � 1971 GZPMS Grudzi¹dz - referent, 
 w  latach 1971-1973 PKP pomocnik maszynisty, 
 w latach 1973-1976 Stomil Grudzi¹dz � konstruktor, 
 w latach 1976� 1986 ZSI POLAM konstruktor, 
 w latach 1986 � 1991 WZSP O/Szczecinek konstruktor, 
 w latach 1992-1994 wspólnik w Plast-Box  s.c., 
 w latach 1994-1999 udziaùowiec, Dyrektor ds. Produkcyjnych w Plast-Box  Sp. z o.o., 
 od 1999  Czùonek Zarz¹du, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych w �Plast-Box� S.A. 

 
Ponadto, Pan Franciszek Preis prowadzi dziaùalno�ã gospodarcz¹ pod nazw¹ �Franciszek Preis i 

Spóùka� Franciszek Preis, Wiesùawa Preis S.C. Przewùoka k/Ustki, ul. H. Po�wiatowskiej 7. 
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Powy¿sza dziaùalno�ã nie jest konkurencyjna do dziaùalno�ci Emitenta. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Franciszek Preis: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 

regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Franciszkowi Preisowi 

oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
Panowie Waldemar Pawlak i Grzegorz Pawlak s¹ braãmi. Pomiêdzy Czùonkami Zarz¹du Emitenta nie 

wystêpuj¹ ¿adne inne powi¹zania rodzinne. 
Pomiêdzy Czùonkami Zarz¹du a Czùonkami Rady Nadzorczej nie wystêpuj¹ ¿adne powi¹zania 

rodzinne. 
 

14.1.2. Organ Nadzorczy 

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skùad Rady Nadzorczej wchodz¹ 

nastêpuj¹ce osoby: 
 

 Antoni Taraszkiewicz - Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej 
 

 Sylwester Wojewódzki - Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 
 

 Sùawomir Kamiñski - Czùonek Rady Nadzorczej 
 

 Dariusz Str¹czyñski - Czùonek Rady Nadzorczej 
 

 Cezary Nowosad - Czùonek Rady Nadzorczej 
 
Czùonkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje obowi¹zki w siedzibie Emitenta w Sùupsku przy ulicy 

Lutosùawskiego 17a. 
 
 
Antoni Taraszkiewicz  Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej 

 
W skùadzie Rady Nadzorczej od 18 czerwca 2003 r. 
Powoùany na funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej bie¿¹cej kadencji w dniu 10 grudnia 2003 r. 
 
Wiek: 49 lat 
Wyksztaùcenie: 

 magister in¿ynier budownictwa l¹dowego, specjalno�ã  konstrukcje budowlane i in¿ynierskie, 

Politechnika Gdañska, 
 Szkolenie na doradców technologii prowadzone przez Agencjê Techniki i Technologii S.A., 
 Szkolenie na doradców dla przedsiêbiorstw dla Centrum Wspierania Biznesu prowadzone 

przez Strategic Planning Team for the Kempen i  Katholieke Industriële  Hogeschool der 
Kempen - Instituut voor Management w Gees, 

 licencja zawodowa zarz¹dcy nieruchomo�ci przez Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 

Warszawie. 
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Przebieg kariery zawodowej: 
 w latach 1981 � 1983 Przedsiêbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Sùupsku - majster 

budowy, 
 w latach 1983 � 1989 Spóùdzielczy Zakùad Projektowania i Usùug Inwestycyjnych 

�Inwestprojekt� Sùupsk - od asystenta projektanta do projektanta, kierownika zespoùu 

projektowego, 
 w latach 1989 � 1991 Pracownia Usùug Inwestycyjnych w Sùupsku przy Rolniczej Spóùdzielni 

Produkcyjnej w £¹cku - starszy projektant, 
 w latach 1994 � 2001 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Sùupsku - Czùonek 

Zarz¹du (od 09.1994), Wiceprezes Zarz¹du (od 05.1996), Prezes Zarz¹du (od 07.1999), 

akcjonariusz, 
 w latach 1997 � 1998 Czùonek Rady Nadzorczej: �Rolno � Rybny Rynek Hurtowy � Sùupska 

Hala Targowa� S.A. w Sùupsku, 
 w latach 1998 � 2001 Czùonek Senatu Wy¿szej Szkoùy Zarz¹dzania w Sùupsku, 
 w latach 1998 � 2002 Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej: �Stolon� S.A. w Sùupsku, 
 Czùonek Rady Nadzorczej �Plast-Box� S.A. w Sùupsku (od 12.2003 Przewodnicz¹cy Rady 

Nadzorczej), 
 od 2005 Wodoci¹gi Sùupsk Sp. z o.o. Gùówny Specjalista w Dziale Inwestycji, Kierownik 

Jednostki Realizuj¹cej Projekt. 
 
Pan Antoni Taraszkiewicz prowadzi dziaùalno�ã gospodarcz¹ pod nazw¹ �ANTAR� Antoni 

Taraszkiewicz Sùupsk ul. Daszyñskiego 3. Powy¿sza dziaùalno�ã nie jest konkurencyjna do 

dziaùalno�ci Emitenta. 
 
Pan Antoni Taraszkiewicz  jest zatrudniony w spóùce Wodoci¹gi Sùupsk Sp. z o.o. z siedzib¹ w 
Sùupsku ul. Orzeszkowej 1 na stanowisku: kierownik Jednostki Realizuj¹cej Projekt finansowany z 

Funduszu Spójno�ci. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Antoni Taraszkiewicz: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
W dniu 19.08.2002 r. Zarz¹d PARR S.A. zùo¿yù do prokuratury w Sùupsku zawiadomienie o popeùnieniu 

przestêpstwa przez osobê trzeci¹ polegaj¹cego na �wiadomym niezapùaceniu za nabyt¹ od PARR 

S.A. nieruchomo�ã i dalsze odsprzedanie jej czùonkom rodziny. Prokuratura prowadz¹c tê sprawê 

zarzuciùa Panu Antoniemu Taraszkiewiczowi nadu¿ycie udzielonych uprawnieñ i niedopeùnienie 

obowi¹zków zwi¹zanych z zabezpieczeniem transakcji i tym samym spowodowanie szkody. 

Bezzasadno�ã stawianych Panu Antoniemu Taraszkiewiczowi  zarzutów stwierdziù S¹d Rejonowy w 

Sùupsku wydaj¹c w dniu 21.12.2005 r. postanowienie o umorzeniu postêpowania (sygn. akt II K 

363/03). W wyniku za¿alenia prokuratury S¹d Okrêgowy w Sùupsku uchyliù postanowienie i sprawa 

wróciùa do ponownego rozpatrzenia do s¹du I instancji. Do dnia zatwierdzenia Prospektu sprawa nie 

zostaùa zakoñczona. 
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, z wyj¹tkiem sprawy opisanej powy¿ej, w okresie 

ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko 

Panu Antoniemu Taraszkiewiczowi oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 

 
Sylwester Wojewódzki         Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 

 
Powoùany do skùadu Rady Nadzorczej bie¿¹cej kadencji w dniu 10 grudnia 2003 r. 
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Wiek: 60 lat 
 
Wyksztaùcenie: 

 Politechnika Szczeciñska 1972 
 Scania Business Academy 
 Wy¿sza Szkoùa Ekonomiczna Sztokholm � kurs 

 
Przebieg kariery zawodowej: 

 Od roku 2006 Scania Production Sùupsk S.A.� zastêpca dyrektora zarz¹dzaj¹cego, 
 w latach 2004-2006 Famarol Sp. z o.o. Sùupsk� Prezes Zarz¹du, 
 w latach 2002-2004 P.PKS Sùupsk � Zarz¹dca, 
 w latach 1992-2003 Scania-Kapena S.A. Z-ca Dyrektora naczelnego, 
 w latach 1992-2001 Kapena S.A. � Dyrektor Naczelny. 
 

Pan Sylwester Wojewódzki prowadzi dziaùalno�ã zarobkow¹ poza przedsiêbiorstwem Emitenta w 

firmach: Scania Production Sùupsk S.A., Ostra Sylwester Wojewódzki, ul. Wysoka 3 Sùupsk oraz Nord 

Express Sp. z o.o. Dêbnica Kaszubska. 
 
Powy¿sza dziaùalno�ã nie jest konkurencyjna do dziaùalno�ci Emitenta. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Sylwester Wojewódzki: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
W S¹dzie Rejonowym w Sùupsku rozpatrywana jest sprawa z art. 296 § 1 Kodeksu karnego dot. 

niedopeùnienia obowi¹zku sùu¿bowego przy obrocie papierami warto�ciowymi w roku 1994 przez Pana 

Sylwestra Wojewódzkiego jako Dyrektora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Kapena oraz Dyrektora 

Finansowego tej firmy na szkodê Kapeny w wysoko�ci 65 tys. zù. Zgodnie z jego o�wiadczeniem, 

Panu Sylwestrowi Wojewódzkiemu zarzucono, i¿ w celu uszczuplenia nale¿no�ci podatkowych 

kierowane przez niego przedsiêbiorstwo dokonaùo zakupu w 1994 r. obligacji Skarbu Pañstwa 

wyemitowanych przed 1939 r., oraz obligacji wyemitowanych w latach 1993-1994 przez World Leasing 
Spóùkê z o.o. dopuszczonych do publicznego obrotu i zaliczenia wynikaj¹cych z nich warto�ci 

pieniê¿nych do kosztów uzyskania przychodu, przy czym podobnych transakcji podjêùo w latach 1994-
1995 ponad 150 przedsiêbiorstw pañstwowych i innych, a ze znanych dotychczas rozstrzygniêã 

s¹dowych wynika, ¿e w sprawach tych wydano jedynie prawomocne wyroki uniewinniaj¹ce. 
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, z wyj¹tkiem sprawy opisanej powy¿ej, w okresie 

ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko 

Panu Sylwestrowi Wojewódzkiemu oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Sùawomir Kamiñski  Czùonek Rady Nadzorczej 

 
Powoùany do skùadu Rady Nadzorczej bie¿¹cej kadencji w dniu 10 grudnia 2003 r. 
 
Wiek: 35 lat 
Wyksztaùcenie: 

 Uniwersytet Warszawski, Wydziaù Prawa i Administracji 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
W 2002 roku ukoñczyù aplikacjê radcowsk¹. Obecnie peùni funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du PETROLOT 

Sp. z o.o. i Zastêpcy Dyrektora Biura Grupy Kapitaùowej PKN ORLEN S.A. Wcze�niej kierowaù 
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Wydziaùem Emisji i Finansów Spóùek oraz Zespoùem Obsùugi Prawnej w Bankowym Domu Maklerskim 

PKO BP S.A. (praca w latach 1994-2006). Pracowaù tak¿e w Zespole ds. Nadzoru Wùa�cicielskiego w 

Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. (2001-2004) i jako radca prawny w PHU Wola. Jest wspólnikiem w 

kancelarii prawniczej PROFESSIO. Ponadto jest syndykiem masy upadùo�ci, wpisanym na listê 

syndyków przy S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, biegùym s¹dowym z zakresu obrotu papierami 

warto�ciowymi przy S¹dzie Okrêgowym w Warszawie oraz Sêdzi¹ S¹du Gieùdowego na GPW w 

Warszawie. Jest czùonkiem Komisji Rewizyjnej Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 
Jednocze�nie peùni funkcjê w radach nadzorczych IMPEXMETAL S.A., Narodowym Funduszu 

Inwestycyjnym PROGRESS S.A., ENERGOMONTAÝ � PO£UDNIE S.A.   
Wcze�niej zasiadaù m.in. w radach nadzorczych spóùek: POLMOS Biaùystok S.A., S£UÝEWIEC Tory 

Wy�cigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o., Chemia Polska Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., 

Motell Sp. z o.o., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., ORLEN Morena Sp. z o.o., Toto-Sport Sp. z o.o.  
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Sùawomir Kamiñski: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 

regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Sùawomirowi Kamiñskiemu 

oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Dariusz Str¹czyñski  Czùonek Rady Nadzorczej 

 
Powoùany do skùadu Rady Nadzorczej bie¿¹cej kadencji w dniu 20 wrze�nia 2006 r. 
 
Wiek:  44 lat 
Wyksztaùcenie:  

 1995 � 1996 Szkoùa Gùówna Handlowa w Warszawie 
 Studia podyplomowe, kierunek zarz¹dzanie i marketing. 
 1985 � 1990 SGGW � AR w Warszawie 
 Wydziaù Melioracji i In¿ynierii Úrodowiska, specjalno�ã Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstw 

Melioracyjnych. 
 1983 � 1985 Policealne Studium Automatyki i Elektroniki Ogólnej w Ýyrardowie 
 Szkolenia: 

-  Negocjacje handlowe prowadzone przez firmê Kalstein oraz szkolenia wewnêtrzne w firmie 

Henkel w Wiedniu, 
- Sztuka asertywno�ci � Kalstein, 
- Budowa efektywnych systemów wynagradzanie oraz tworzenie programów motywacyjnych 

prowadzone przez firmê Mach & Partner, 
- Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji szkolenie przygotowane i prowadzone przez firmê 

SMG KRC, 
- Zarz¹dzanie sprzeda¿¹ szkolenie wewnêtrzne w centrali firmy Red Bull w Austrii, 
- Category Management- Seminarium w oddziale firmy w USA. 

 
Przebieg kariery zawodowej: 

 od roku 2005 � aktualnie Dyrektor Generalny - Bantex Poland Sp. z o.o. Firma handlowo 
produkcyjna nale¿¹ca do francuskiej grupy HAMELIN, 

 w latach 2003- 2005 Dyrektor Sprzeda¿y AKZO NOBEL Sp. z o.o., 
 w latach 1996 � 2003 Dyrektor Handlowy � Prokurent Red Bull Sp. z o.o. w Warszawa, 
 w latach 1993 � 1996 Henkel Polska S.A. Warszawa Regionalny Kierownik Sprzeda¿y, 
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 w latach 1992 � 1993 Max - Company wyù¹czny dystrybutor Procter & Gamble, Dyrektor ds. 

Sprzeda¿y, 
 w latach 1990 � 1992 Ingenium Sp. z o.o. Polsko-Wùoska Firma Handlowa Warszawa. 

 
Dariusz Str¹czyñski nie prowadzi dziaùalno�ci konkurencyjnej w stosunku do PTS "Plast-Box"S.A. oraz 
nie uczestniczy w konkurencyjnej firmie jako czùonek jej organu. 
 

Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Str¹czyñski: 
 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 
regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Dariuszowi Str¹czyñskiemu 

oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Cezary Nowosad  Czùonek Rady Nadzorczej 

 
Powoùany do skùadu Rady Nadzorczej bie¿¹cej kadencji w dniu 20 wrze�nia 2006 r. 
 
Wiek: 32 lat 
Wyksztaùcenie:  

 Wydziaù Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: Fizyka i Fizyka medyczna oraz 

studiów doktoranckich w Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szkoùy Gùównej Handlowej 
(kierunki: Finanse i Zarz¹dzanie), 

 Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów warto�ciowych (Centrum Prywatyzacji), 
 Szkoleniach specjalistyczne, m.in.: dla inspektorów nadzoru nad instytucjami prowadz¹cymi 

obrót papierami warto�ciowymi, organizowanych przez Financial Services Volunteer Corps 
Poland we wspóùpracy ze specjalistami z National Association of Securities Dealers (USA), 

 uprawnienia do peùnienia funkcji czùonka rad nadzorczych spóùek Skarbu Pañstwa. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach1997 - 2004 MTS-CeTO S.A. (od 2000 r. na stanowisku Dyrektora Dziaùu Rozwoju i 

Analiz), 
 w latach 2000 � 2003 funkcja Koordynatora ds. realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, 

skierowanej do maùych i �redniej wielko�ci spóùek, dotycz¹cej wykorzystania instrumentów 

rynku kapitaùowego, 
 w latach 2004 - 2006 Nafta Polska S.A. - Doradca Prezesa; od 2005 r. Czùonek Zarz¹du, a 

nastêpnie Wiceprezesa Zarz¹du, 
 od lutego 2006 r. Wiceprezes Zarz¹du p.o. Prezesa Zarz¹du Towarzystwa Obrotu 

Nieruchomo�ciami AGRO S.A., 
 od sierpnia 2006 r. Prezes Zarz¹du IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o., 
 czùonek rady nadzorczej Naftoport Sp. z o.o.; wcze�niej w radach nadzorczych spóùek: Grupa 

LOTOS S.A. (Przewodnicz¹cy RN, Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu ds. Strategii), AGROMAN 

Sp. z o.o. (Przewodnicz¹cy RN), PRI Bazalt S.A. (Przewodnicz¹cy RN), Zamojska Korporacja 

Energetyczna S.A. (Sekretarz RN), Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A., 
Petrobaltic S.A., 

 prowadz¹cy wykùady i seminaria dotycz¹ce rynku kapitaùowego, wspóùpracuj¹cy m.in. ze 

Zwi¹zkiem Maklerów i Doradców, Fundacj¹ Centrum Prywatyzacji, Institute for International 

Research oraz Euro Finance Consulting. 
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Pan Cezary Nowosad nie prowadzi dziaùalno�ci konkurencyjnej w stosunku do PTS �Plast-Box� S.A. 

oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej firmie jako czùonek jej organu. 

 
Ýadna z powy¿szych dziaùalno�ci nie jest konkurencyjna w stosunku do Spóùki. 
 

Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Cezary Nowosad: 
 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 
regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Cezaremu Nowosadowi 

oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 

14.1.3. Inne osoby na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla 

 

Dariusz Wilczyñski  Dyrektor Finansowy 

 
Miejscem wykonywania pracy przez Pana Dariusz Wilczyñskiego jest Spóùka Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy Lutosùawskiego 17a. 
 
Wiek: 41 lat 
Wyksztaùcenie:  

 Uniwersytet Gdañski, Wydziaù Ekonomiki Produkcji, kierunek Organizacja i Zarz¹dzanie, 

Magister ekonomii 
 
Dodatkowe kwalifikacje: 
 zùo¿ony  egzamin na Czùonków Rad Nadzorczych w Spóùkach Skarbu Pañstwa przed Komisj¹ 

egzaminacyjn¹ przy Ministrze Skarbu Pañstwa�1996, 
 Ukoñczone Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod patronatem Wy¿szej Szkoùy 

Studiów Miêdzynarodowych w £odzi-2005, 
 kurs w zakresie stosowania MSR/MSSF-  2005, 
 kurs dotycz¹cy konsolidacji sprawozdañ finansowych z uwzglêdnieniem MSSF- 2005, 
 kurs: zarz¹dzanie warto�ci¹ firmy- Value Based Management  - 2005, 
 kursy w zakresie ksiêgowo�ci, podatków , bud¿etowania  - 1998-2005, 
 kurs kwalifikacyjny, zakoñczony komisyjnym egzaminem z przyznaniem tytuùu 

dyplomowanego inspektora kredytowego. Tematyka: analiza finansowa, analiza SWOT, 
biznes plan, metody wyceny, ocena przedsiêwziêã inwestycyjnych, leasing, matematyka 

finansowa, formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych, wybrane problemy 

prywatyzacji, prawo ukùadowe, negocjacje, zabezpieczenie kredytów, windykacja kredytów, 

PKO-BP- 1995. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 Od 1998 Dyrektor Finansowy �Plast-Box� S.A., 
 Powszechna Kasa Oszczêdno�ci-Bank Pañstwowy II Oddziaù w Sùupsku, specjalista, do 

spraw kredytów korporacyjnych, czùonek komitetu kredytowego Oddziaùu, 
 Biuro Finansowe �Credit� s.c. w Sùupsku- Dyrektor, 
 PBB �Invest-Bank� SA Oddziaù w Sùupsku - Specjalista ds. kredytów. 

 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, Pan Dariusz Wilczyñski nie prowadzi dziaùalno�ci 

konkurencyjnej w stosunku do Spóùki. 
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Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Wilczyñski: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 

regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Dariuszowi Wilczyñskiemu 

oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Artur Radosùaw Skonieczny  Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeda¿y 

 
Miejscem wykonywania pracy przez Pana Artura Radosùawa Skoniecznego jest Spóùka Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy Lutosùawskiego 17a. 
 
Wiek: 35 lat 
Wyksztaùcenie: 

 Pañstwowy Moskiewski Instytut Stosunków Miêdzynarodowych FR (Uniwersytet), ukoñczony 

w 1996 z uzyskaniem tytuùu magistra 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 11.04.1996 � 30.06.2000 � Stocznia Ustka S.A, Specjalista ds. Marketingu,  
 01.07.2000 � 30.04.2001 � Stocznia Ustka SA, Gùówny Specjalista ds. Marketingu,  
 01.05.2001 � 19.08.2001 � Stocznia Ustka SA, Kierownik Biura Handlowego,  
 20.08.2001 � 01.03.2003 - �Plast-Box� S.A., Specjalista ds. Marketingu i Sprzeda¿y,  
 01.03.2003 � obecnie - �Plast-Box� S.A., Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeda¿y,  
 

Ponadto, Pan Artur Radosùaw Skonieczny prowadzi dziaùalno�ã gospodarcz¹ pod nazw¹ 

�Przedsiêbiorstwo Handlowo-Usùugowe Artur R. Skonieczny PLAST-ART. Sùupsk, ul. Ogrodowa 

8A/22. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, Pan Artur Radosùaw Skonieczny nie prowadzi dziaùalno�ci 

konkurencyjnej w stosunku do Spóùki. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Artur Radosùaw Skonieczny: 

 Nie byù i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 
zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaù skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniù i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 

upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 
 Nie otrzymaù s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 
uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  

 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 

regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Panu Arturowi Radosùawowi 

Skoniecznemu oficjalnych oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na niego sankcji. 
 
 
Iwona Zdrojewska  Gùówna Ksiêgowa 
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Miejscem wykonywania pracy przez Pani¹ Iwonê Zdrojewsk¹ jest Spóùka Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych �Plast-Box� S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy Lutosùawskiego 17a. 
 
Wiek: 43 lat 
Wyksztaùcenie: 

 Uniwersytet Szczeciñski wydziaù ekonomiczny,  rok ukoñczenia 1987  
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1990-1997 nauczyciel ZSE w Sùupsku 
 w latach 1997-1998 ksiêgowa w Holland Businescenter Sp. z o.o. 
 w latach 1998-2005 Raiffpol z-ca gù. Ksiêgowej 
 od 2005 �Plast-Box� S.A. 

 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, Pani Iwona Zdrojewska nie prowadzi dziaùalno�ci 

konkurencyjnej w stosunku do Spóùki. 
 
Zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Iwona Zdrojewska: 

 Nie byùa i nie jest poza spóùkami wskazanymi powy¿ej czùonkiem organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spóùkach kapitaùowych lub 

osobowych, 
 Nie zostaùa skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo oszustwa, 
 Nie peùniùa i nie peùni funkcji czùonka organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogùoszono 
upadùo�ã, ustanowiono zarz¹d komisaryczny lub otwarto likwidacjê, 

 Nie otrzymaùa s¹dowego zakazu dziaùania jako czùonek organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarz¹dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie ze zùo¿onym o�wiadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub 

regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiùy przeciwko Pani Iwonie Zdrojewskiej oficjalnych 

oskar¿eñ publicznych ani nie naùo¿yùy na ni¹ sankcji. 

14.2. KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, 

ZARZ¥DZAJ¥CYCH I NADZORCZYCH ORAZ WÚRÓD OSÓB 

ZARZ¥DZAJ¥CYCH WYÝSZEGO SZCZEBLA 

14.2.1. Potencjalne konflikty interesów pomiêdzy obowi¹zkami wobec Emitenta a 

innymi obowi¹zkami i interesami prywatnymi Czùonków Zarz¹du, Rady Nadzorczej i 

innych osób na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla 

Zarz¹d 

Zgodnie ze zùo¿onymi o�wiadczeniami, Pan Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak oraz Pan Franciszek 
Preis nie prowadz¹ interesów prywatnych ani nie wykonuj¹ innych obowi¹zków, które pozostawaùyby 

w konflikcie z ich obowi¹zkami wobec Emitenta. 
 
Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze zùo¿onymi o�wiadczeniami, Pan Antoni Taraszkiewicz, Pan Sylwester Wojewódzki, Pan 

Sùawomir Kamiñski, Pan Dariusz Str¹czyñski oraz Pan Cezary Nowosad nie prowadz¹ interesów 

prywatnych ani nie wykonuj¹ innych obowi¹zków, które pozostawaùyby w konflikcie z ich obowi¹zkami 

wobec Emitenta. 
 
Osoby na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla  

Zgodnie ze zùo¿onymi o�wiadczeniami, Pan Dariusz Wilczyñski, Pan Artur Radosùaw Skonieczny i 

Pani Iwona Zdrojewska nie prowadz¹ interesów prywatnych ani nie wykonuj¹ innych obowi¹zków, 

które pozostawaùyby w konflikcie z ich obowi¹zkami wobec Emitenta. 

14.2.2. Umowy i porozumienia ze znacz¹cymi akcjonariuszami, klientami, 

dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których czùonkowie organów 
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zarz¹dzaj¹cych, nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych wy¿szego 

szczebla zostaùy powoùane na swoje stanowiska 

Zgodnie z o�wiadczeniem Emitenta wedùug jego najlepszej wiedzy nie zostaùy zawarte umowy ani 

porozumienia ze znacz¹cymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na 

podstawie których Czùonkowie Zarz¹du, Rady Nadzorczej oraz osoby na stanowiskach kierowniczych 

wy¿szego szczebla zostaùy powoùane na swoje stanowiska. 

14.2.3. Ograniczenia uzgodnione przez czùonków organów zarz¹dzaj¹cych i 

nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla w 

zakresie zbycia w okre�lonym czasie posiadanych przez nie papierów 

warto�ciowych Emitenta 

Zgodnie z o�wiadczeniem Emitenta wedùug jego najlepszej wiedzy nie istniej¹ ¿adne ograniczenia 

uzgodnione przez czùonków organów zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych oraz osoby na stanowiskach 

kierowniczych wy¿szego szczebla w zakresie zbycia w okre�lonym czasie posiadanych przez nie 

papierów warto�ciowych Emitenta. 

15. WYNAGRODZENIE I INNE ÚWIADCZENIA 

15.1. WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZ¥CYCH W SK£AD 

ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZ¥DZAJ¥CYCH I 

NADZORCZYCH EMITENTA 

15.1.1. Warto�ã indywidualnych wynagrodzeñ i nagród osób zarz¹dzaj¹cych oraz 

osób na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla 

£¹czna warto�ã wynagrodzeñ i nagród wypùaconych lub nale¿nych z tytuùu peùnienia funkcji w 

organach zarz¹dzaj¹cych Emitenta oraz wypùaconych lub nale¿nych osobom na stanowiskach 
kierowniczych wy¿szego szczebla w przedsiêbiorstwie Spóùki w 2005 roku wynosiùa 1.155 tys. zù, w 

tym: 
 

Funkcja Imiê i nazwisko Wypùacone przez  
w tys. zù 

Prezes Zarz¹du  Waldemar Pawlak 304 
Czùonek Zarz¹du Grzegorz Pawlak 304 
Czùonek Zarz¹du Franciszek Preis 303 
Dyrektor Finansowy Dariusz Wilczyñski 113 
Dyrektor do ds. Marketingu i 
Sprzeda¿y 

Artur Radosùaw Skonieczny 101 

Gùówna Ksiêgowa Iwona Zdrojewska 30 
 
W 2005 r. Czùonek Zarz¹du, Pan Grzegorz Pawlak, z tytuùu peùnienia funkcji we wùadzach jednostki 
zale¿nej, uzyskaù wynagrodzenie w kwocie 2.330 zù. 
 
Kwoty wskazane powy¿ej obejmuj¹ wysoko�ã wszystkich wynagrodzeñ wypùaconych przez Emitenta i 

jego podmiot zale¿ny osobom zarz¹dzaj¹cym oraz osobom na stanowiskach kierowniczych wy¿szego 

szczebla. Osobom tym nie byùy wypùacane przez Emitenta lub jego podmiot zale¿ny ¿adne 

�wiadczenia warunkowe lub odroczone, oraz nie byùy przyznane przez Emitenta lub jego podmiot 

zale¿ny ¿adne �wiadczenia w naturze za usùugi �wiadczone przez te osoby w ka¿dym charakterze na 
rzecz Spóùki lub jej podmiotu zale¿nego. 

15.1.2. Warto�ã indywidualnych wynagrodzeñ i nagród osób nadzoruj¹cych 

£¹czna warto�ã wynagrodzeñ i nagród wypùaconych lub nale¿nych z tytuùu peùnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej �Plast-Box� S.A. w 2005 roku wynosiùa 35 tys. zù, w tym: 
 

Funkcja Imiê i nazwisko Wypùacone przez Emitenta  
w tys. zù 

Przewodnicz¹cy Rady Antoni Taraszkiewicz 12 
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Nadzorczej 
Czùonek Rady Nadzorczej Sylwester Wojewódzki 6 
Czùonek Rady Nadzorczej Sùawomir Kamiñski 5 
Czùonek Rady Nadzorczej Kajetan Wojnicz* 6 
Czùonek Rady Nadzorczej Wojciech Konat** 6 
* Kajetan Wojnicz byù Czùonkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 18 czerwca 2004 r. do dnia  20 wrze�nia 2006 r. 
** Wojciech Konat byù Czùonkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 18 czerwca 2004 r. do dnia  20 wrze�nia 2006 r. 
 
Kwoty wskazane powy¿ej obejmuj¹ wysoko�ã wszystkich wynagrodzeñ wypùaconych przez Emitenta i 

jego podmiot zale¿ny osobom nadzoruj¹cym. Osobom tym nie byùy wypùacane przez Emitenta lub jego 

podmiot zale¿ny ¿adne �wiadczenia warunkowe lub odroczone, oraz nie byùy przyznane przez 

Emitenta lub jego podmiot zale¿ny ¿adne �wiadczenia w naturze za usùugi �wiadczone przez te osoby 

w ka¿dym charakterze na rzecz Spóùki lub jej podmiotu zale¿nego. 
 
W 2005 roku nie byùo zmian w skùadzie Rady Nadzorczej. 
 
 

15.2. OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ 

EMITENTA NA ÚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB 

PODOBNE IM ÚWIADCZENIA 

Emitent nie wydzieliù ani nie zgromadziù jakichkolwiek kwot przeznaczonych na �wiadczenia rentowe i 

emerytalne dla Czùonków Zarz¹du i Rady Nadzorczej Emitenta lub osób na stanowiskach 

kierowniczych wy¿szego szczebla Emitenta. 
 
 

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, 

ZARZ¥DZAJ¥CEGO I NADZORUJ¥CEGO 

16.1. OKRES SPRAWOWANIA KADENCJI I DATA ZAKOÑCZENIA 

BIEÝ¥CEJ KADENCJI ZARZ¥D 

16.1.1. Zarz¹d 

Wedùug § 21 Statutu Emitenta Zarz¹d skùada siê z trzech czùonków, wybieranych i odwoùywanych 

przez Walne Zgromadzenie. Czùonkowie Zarz¹du powoùywani s¹ na wspóln¹ kadencjê na trzy lata.  
Obecna kadencja Czùonków Zarz¹du upùynie w 2009 roku � mandaty Czùonków Zarz¹du wygasn¹ 

najpóêniej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdañ finansowych Emitenta za rok 

2008. 

16.1.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza skùada siê z piêciu Czùonków. Czùonkowie Rady 

Nadzorczej wybierani s¹ na wspóln¹ piêcioletni¹ kadencjê, z tym ¿e kadencja Czùonków Rady 

powoùanych w 2003 roku upùywa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

za rok 2006. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kadencja jest ù¹czna, a zgodnie z § 5 Statutu Emitenta mandat 

Czùonka Rady Nadzorczej powoùanego przed upùywem kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocze�nie z wyga�niêciem mandatów pozostaùych Czùonków Rady Nadzorczej � kadencja 
wszystkich czùonków zasiadaj¹cych w Radzie Nadzorczej na dzieñ zatwierdzenia Prospektu upùynie z 
dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006. 
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16.2. UMOWY O ÚWIADCZENIE US£UG CZ£ONKÓW ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZ¥DZAJ¥CYCH I NADZORUJ¥CYCH Z 

EMITENTEM ORAZ JEGO PODMIOT ZALEÝNYM OKREÚLAJ¥CE 

ÚWIADCZENIA WYP£ACANE W CHWILI ROZWI¥ZANIA STOSUNKU 

PRACY 

Umowa Emitenta z Panem Arturem Radosùawem Skoniecznym z dnia 01 wrze�nia 2005 roku na 

�wiadczenie usùug w zakresie nadzoru nad sprzeda¿¹ i marketingiem na stanowisku Dyrektora ds. 

Marketingu i Sprzeda¿y, zawarta na czas nieokre�lony z 3 miesiêcznym okresem wypowiedzenia, 

przewiduje, ¿e w przypadku wypowiedzenia umowy przez Emitenta przysùuguje Panu Arturowi 

Radosùawowi Skoniecznemu odszkodowanie w wysoko�ci 3 miesiêcznego wynagrodzenia 

ryczaùtowego. 
 
Poza ww. umow¹, na dzieñ zatwierdzenia Prospektu Emitent oraz jego podmiot zale¿ny nie maj¹ 

zawartych umów okre�laj¹cych, dla czùonków organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych i 

nadzoruj¹cych Emitenta oraz osób na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla w 

przedsiêbiorstwie Emitenta, �wiadczenia wypùacane w chwili rozwi¹zania stosunku pracy. 
 

16.3. KOMISJA DS. AUDYTU I KOMISJA DS. WYNAGRODZEÑ 

W skùadzie Rady Nadzorczej Emitenta nie zostaùa powoùana Komisja ds. Audytu ani Komisja ds. 

Wynagrodzeñ.  

16.4. PROCEDURY £ADU KORPORACYJNEGO 

W oparciu o postanowienia uchwaùy Rady Gieùdy nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

przyjêcia zasad ùadu korporacyjnego dla spóùek publicznych, Emitent  w dniu 15 czerwca 2006 roku 

zùo¿yù o�wiadczenie o przyjêciu zasad ùadu korporacyjnego wynikaj¹cych z Dobrych praktyk w 
spóùkach publicznych 2005. 
Powy¿sze O�wiadczenie zostaùo przekazane raportem bie¿¹cym nr 14 z dnia 28 czerwca 2006 r. 
 
Obecnie Emitent nie stosuje zasad oznaczonych numerami: zasada ogólna nr II, 20, 28 i 43. 
 
II zasada ogólna nie jest przestrzegana, poniewa¿ cze�ã akcji (akcje serii B) stanowi¹ akcje 

uprzywilejowane co do gùosu. 
 
W odniesieniu do zasady nr 20 � w opinii Zarz¹du ze wzglêdu na obecn¹ strukturê dotychczasowych 

akcjonariuszy i ich rolê w tworzeniu i rozwoju Spóùki oraz chêã dokùadnej kontroli Spóùki nie jest 

mo¿liwe wprowadzenie zapisu o tym, ¿e przynajmniej poùowê czùonków Rady Nadzorczej stanowiã 

bêd¹ czùonkowie niezale¿ni. 
 
Zdaniem Zarz¹du wzglêdy organizacyjne, skùad ilo�ciowy czùonków Rady Nadzorczej oraz wielko�ã 

Spóùki przemawiaj¹ za niestosowaniem w caùo�ci zasady nr 28 (powoùywanie komitetów Rady 

Nadzorczej), a to wyklucza przestrzeganie w caùo�ci zasady nr 43 (wybór biegùego rewidenta po 

uzyskaniu rekomendacji komitetu). 

17. ZATRUDNIENIE 

17.1. OGÓLNA LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA FORMÆ 

ZATRUDNIENIA I WYKONYWANE FUNKCJE 

Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu stan zatrudnienia w Spóùce wynosi 192 osób. 
 
W latach 2003 � 2005 przeciêtne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe, wyliczane jako �rednia 

stanów zatrudnienia na koniec ka¿dego miesi¹ca, ksztaùtowaùa siê nastêpuj¹co: 
 
Liczba 
zatrudnionych 

Na dzieñ 

zatwierdzenia 
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 
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Prospektu  
Pracownicy 
fizyczni 

171  187 174 164 

Pracownicy 
umysùowi 

21 28 23 29 

Razem zatrudnieni 192  215 197 193 
 
W IV kwartale 2005 roku nast¹piùo rozwi¹zanie umów o pracê z 25 pracownikami produkcyjnymi 

Spóùki. 
W latach 2003-2005 zatrudnienie w podziale na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracê na okres próbny, na czas okre�lony oraz na czas nieokre�lony, ksztaùtowaùa siê nastêpuj¹co: 
 

Liczba 
zatrudnionych 

Na dzieñ 

zatwierdzenia 
Prospektu  

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 

Okres próbny 23 20 21 14 

Czas okre�lony 93 81 84 69 

Czas  
nieokre�lony 

76 96 98 94 

   

Wiêkszo�ã pracowników jest zatrudniona w Sùupsku, tym samym zestawienie zatrudnionych w 
podziale na rejony geograficzne jest nieistotne. 

17.2. POSIADANE AKCJE LUB OPCJE NA AKCJE PRZEZ OSOBY 

WCHODZ¥CE W SK£AD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 

ZARZ¥DZAJ¥CYCH, NADZORCZYCH I NA STANOWISKACH 

KIEROWNICZYCH WYÝSZEGO SZCZEBLA 

Wedùug stanu na dzieñ zatwierdzenia Prospektu osoby wchodz¹ce w skùad organów 

administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla 

posiadaùy nastêpuj¹ce ilo�ci akcji Emitenta: 
 
Osoba £¹czna liczba 

posiadanych akcji 
(szt.) 

Warto�ã 
nominalna akcji 
(zù) 

Udziaù w kapitale 

zakùadowym 
Udziaù w ogólnej 

liczbie gùosów na 

Walnym 
Zgromadzeniu (%) 

Waldemar Pawlak 272 070 1 360 350 18,26% 22,93% 
Grzegorz Pawlak 272 040 1 360 200 18,26% 22,92% 
Franciszek Preis 267 040 1 335 200 17,92% 22,69% 
Sùawomir Kamiñski 1 172 5 860 0,08% 0,05% 
 
Wedùug stanu na dzieñ zatwierdzenia Prospektu, oprócz wymienionych w tabeli powy¿ej, osoby 

wchodz¹ce w skùad organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych, nadzorczych i na stanowiskach 

kierowniczych wy¿szego szczebla nie posiadaj¹ ¿adnych akcji i opcji na akcje Spóùki 

17.3. OPIS WSZELKICH USTALEÑ DOTYCZ¥CYCH UCZESTNICTWA 

PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA 

Brak jest ustaleñ dotycz¹cych uczestnictwa pracowników Emitenta w kapitale Emitenta. 

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA 

18.1. W ZAKRESIE ZNANYM EMITENTOWI, IMIONA I NAZWISKA 

(NAZWY) OSÓB INNYCH NIÝ CZ£ONKOWIE ORGANÓW 
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ADMINISTRACYJNYCH, ZARZ¥DZAJ¥CYCH LUB NADZORCZYCH, 

KTÓRE W SPOSÓB BEZPOÚREDNI LUB POÚREDNI MAJ¥ UDZIA£Y W 

KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA G£OSU PODLEGAJ¥CE 

ZG£OSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA 

Poza czùonkami organów Emitenta wymienionymi w pkt. 17.2, znacz¹cymi akcjonariuszami Emitenta 

s¹: 
Anna i Wùadysùaw Korzeniowscy posiadaj¹cy 108.120 sztuk akcji, tj. 7,26% kapitaùu zakùadowego, co 

stanowi 5,01% ogólnej liczby gùosów na WZA Spóùki. 

18.2. INFORMACJA, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA 

POSIADAJ¥ INNE PRAWA G£OSU LUB W PRZYPADKU ICH BRAKU 

ODPOWIEDNIE OÚWIADCZENIE POTWIERDZAJ¥CE TEN FAKT 

Akcje Emitenta serii: A, C i D s¹ akcjami zwykùymi na okaziciela daj¹ prawo do jednego gùosu na 

Walnym Zgromadzeniu. 
Akcje serii B s¹ akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, daj¹cymi prawo do dwóch gùosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Wùa�cicielami wszystkich akcji serii B w liczbie 668 000 s¹ akcjonariusze: Pan 

Waldemar Pawlak, Pan Grzegorz Pawlak i Pan Franciszek Preis. 
Emitent o�wiadcza, ¿e znaczni akcjonariusze nie posiadaj¹, z wyj¹tkiem wynikaj¹cych z 

uprzywilejowania akcji serii B,  innych praw gùosu. 

18.3. W ZAKRESIE W JAKIM ZNANE JEST EMITENTOWI WSKAZANIE 

CZY EMITENT BEZPOÚREDNIO LUB POÚREDNIO NALEÝY DO 

INNEGO PODMIOTU (OSOBY) LUB JEST PRZEZ TAKI PODMIOT 

(OSOBÆ) KONTROLOWANY ORAZ WSKAZANIE TAKIEGO PODMIOTU  

(OSOBY), A TAKÝE OPISANIE CHARAKTERU TEJ KONTROLI I 

ISTNIEJ¥CYCH MECHANIZMÓW, KTÓRE ZAPOBIEGAJ¥ JEJ 

NADUÝYWANIU 

Na dzieñ zatwierdzenia Prospektu wymienieni poni¿ej akcjonariusze posiadaj¹ ù¹cznie  919.270 akcji 

Spóùki stanowi¹cych 61,70% i uprawniaj¹cych do 73,55% gùosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

i mog¹ wywieraã znacz¹cy wpùyw na dziaùalno�ã Emitenta. 
   

Akcjonariusze 
 

Liczba 

posiadanych akcji 
 

Udziaù w kapitale 

zakùadowym 
 

 
Liczba 

gùosów na 

WZA 

 
Udziaù w 

ogólnej liczbie 

gùosów 

na WZA 

 

Waldemar Pawlak 272 070 18,26% 494 750 22,93% 

Grzegorz Pawlak 272 040 18,26% 494 700 22,92% 

Franciszek Preis 267 040 17,92% 489 700 22,69% 

Anna i Wùadysùaw 

Korzeniowscy 108 120 7,26% 108 120 5,01% 

 
Akcjonariusze: Pan Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak i Franciszek Preis, którzy s¹ jednocze�nie 

czùonkami Zarz¹du Emitenta posiadaj¹ ù¹cznie 811.150 akcji Spóùki stanowi¹cych 54,44% i 

uprawniaj¹cych do 68,54% gùosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Panowie Waldemar Pawlak i 
Grzegorz Pawlak s¹ braãmi. 
Nie mo¿na zagwarantowaã, ¿e interesy tych gùównych akcjonariuszy nie bêd¹ ich interesami 

wspólnymi, stoj¹cymi w sprzeczno�ci z interesami pozostaùych akcjonariuszy. Wymienieni 
akcjonariusze mog¹ przegùosowaã na Walnym Zgromadzeniu uchwaùy nie zawsze korzystne dla 

pozostaùych akcjonariuszy.  
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W opinii Emitenta dotychczas nie miaùo miejsca przegùosowanie przez tych akcjonariuszy uchwaù 

niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Emitent nie posiada ¿adnej wiedzy, czy sytuacja 

taka mo¿e wyst¹piã w przyszùo�ci. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowieñ dotycz¹cych ograniczeñ w wykonywaniu kontroli nad 

Emitentem. 

18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEÑ, KTÓRYCH 

REALIZACJA MOÝE W PÓ�NIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAÃ ZMIANY 

W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA 

Na dzieñ zatwierdzenia niniejszego Prospektu, wedùug wiedzy Emitenta, nie istniej¹ jakiekolwiek 

ustalenia lub porozumienia, które mog¹ spowodowaã zmianê w sposobie kontroli Emitenta. 

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI¥ZANYMI 

W roku 2005 i w roku 2006 do daty dokumentu rejestracyjnego Emitent i spóùki zale¿na Plast-Box 
Ukraina Sp. z .o. dokonywaùy wzajemnych transakcji o charakterze wynikaj¹cym z bie¿¹cej 

dziaùalno�ci, na warunkach nie odbiegaj¹cych od warunków rynkowych.  
Przedmiotem wzajemnych transakcji byùy: 
 
UMOWY SPRZEDAÝY: 
1. Kontrakt sprzeda¿y nr 1 z 15.11.2004 dotyczy sprzeda¿y towarów warto�ã 50.000USD, umowa 

zawarta na czas okre�lony do 31.12.2005 r 
2. Kontrakt sprzeda¿y Nr 1-02 z dnia 28.02.2005 dotyczy sprzeda¿y rozdzielnic i kabli � warto�ã 
11.018,70 USD, umowa zawarta na czas okre�lony do 31.12.2005 r 
3. Kontrakt sprzeda¿y Nr 2-02 z dnia 28.02.2005 dotyczy sprzeda¿y r¹czek i worków �warto�ã 
100.000 EUR umowa zawarta na czas okre�lony do 31.12.2006 r 
4. Kontrakt sprzeda¿y Nr 3-02 z dnia 28.02.2005 r. dotyczy barwników dodatków do polimerów �

warto�ã �50.000 EUR, umowa zawarta na czas okre�lony do 31.12.2006 r. 
5. Kontrakt kupna �sprzeda¿y 4-02 z  dnia 03.06.2005 r dotyczy skrzynek i wiader �warto�ã kontraktu 

�500.000 EUR, umowa zawarta na czas okre�lony do 31.12.2005 r 
 
Kontrakt sprzeda¿y Nr 1/PBU/06 z dnia 08.02.2006 na zakup towaru � warto�ã kontraktu 200.000 

USD , umowa zawarta na czas okre�lony do 31.12.2006 r. 
 
UMOWY DZIERÝAWY  
1. Umowa dzier¿awy urz¹dzenia Nr 01/05 z dnia 16.08.2005 � umowa zawarta na czas okre�lony do 

15.08.2008 r. 
2. Umowa dzier¿awy urz¹dzenia Nr 02/05 z dnia 17.10.2005 �skrzynka 2500.1000 umowa zawarta na 
czas okre�lony do 16.10.2008 r. 
3. Umowa dzier¿awy urz¹dzenia Nr 01/A/06 z dnia 18.01.2006 �wiadra owalne, umowa zawarta na 
czas okre�lony do 17.01.2009 r. 
 
USZLACHETNIANIE BIERNE 
Kontrakt Nr 1/U/2006 na przerób tworzywa powierzonego z dnia 19.04.2006 �  
warto�ã � 500.000 EUR, umowa zawarta na czas okre�lony do 30.06.2006 r. 
 
UMOWY US£UG 

Umowa nr 1 /PB/U z dnia 20.01.2006  - usùugi wykonywane przez �Plast �Box� S.A., warto�ã 50.000 

EUR; umowa wa¿na do 31.12.2006 r. 

 
 
W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 r. Spóùka dokonaùa sprzeda¿y produktów, towarów i 

materiaùów na rzecz spóùki zale¿nej  Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 
Na skutek dokonanej sprzeda¿y wyst¹piùy nastêpuj¹ce przychody i koszty: 

 warto�ã sprzedanych materiaùów   1.214 tys. PLN 
 warto�ã sprzedanych towarów  4 tys. PLN 
 koszt wytworzenia sprzedanych produktów  6 tys. PLN 
 przychody ze sprzeda¿y materiaùów  1.286 tys. PLN 
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 przychody ze sprzeda¿y towarów  4 tys. PLN 
 przychody ze sprzeda¿y produktów 6 tys. PLN 
 

 
Transakcje z Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. stanowiùy 2,92 % obrotów Emitenta w 2005 roku.  
 
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do daty dokumentu rejestracyjnego Spóùka dokonaùa sprzeda¿y 

produktów, towarów i materiaùów na rzecz spóùki zale¿nej  Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 
Na skutek dokonanej sprzeda¿y wyst¹piùy nastêpuj¹ce przychody i koszty: 

 warto�ã sprzedanych materiaùów  1.747  tys. PLN 
 warto�ã sprzedanych towarów  24  tys. PLN 
 koszt wytworzenia sprzedanych produktów  1.129  tys. PLN 
 przychody ze sprzeda¿y materiaùów  1.800 tys. PLN 
 przychody ze sprzeda¿y towarów  27 tys. PLN 
 przychody ze sprzeda¿y produktów 1.287 tys. PLN 

 
Transakcje z Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. stanowi¹ 7,59% obrotów Emitenta w minionym okresie 

2006 roku.  
 
Czùonkowie Zarz¹du Spóùki wykonuj¹ powierzone im czynno�ci w oparciu o zawarte ze Spóùk¹ umowy 

o �wiadczenie usùug w ramach prowadzonej przez poszczególnych Czùonków Zarz¹du dziaùalno�ci 

gospodarczej. Warto�ã indywidualnych wynagrodzeñ i nagród osób zarz¹dzaj¹cych oraz osób na 

stanowiskach kierowniczych wy¿szego szczebla przedstawiono w pkt. 15.1.1. czê�ã III Dokument 
rejestracyjny. Wynagrodzenie czùonków Rady Nadzorczej z tytuùu peùnionych funkcji przedstawiono w 

pkt. 15.1.2. czê�ã III Dokument rejestracyjny.  
 
Zaliczki wypùacone Czùonkom Zarz¹du przedstawia poni¿sza tabela. Czùonkom Rady Nadzorczej nie 

wypùacano zaliczek. 
 

 Zaliczki wypùacone 

Czùonkom Zarz¹du 

stan na koniec okresu 
(w tys. zù) 2003 2004 2005 30. 06.2006 

Po 30-06-2006

do daty 

dokumentu 

rejestracyjne

go 

Razem: 284 0 50 50 40 

Waldemar Pawlak 120 0 40 40 40 
Grzegorz Pawlak 108 0 10 10 0 
Franciszek Preis 56 0 0 0 0 
 
 
Pan Adam Pawlak (syn Prezesa Zarz¹du) �wiadczy na rzecz Spóùki usùugi w zakresie administracji 

sieci komputerowej. Jego wynagrodzenia z tytuùu �wiadczonych usùug przedstawia poni¿sza tabela. 
 

  2003 2004 2005 30. 06.2006 

Po 30-06-2006 

do daty 

dokumentu 

rejestracyjnego 

Wynagrodzenie Adam Pawlak 83 101 63 47 26 
 
Pani Barbara Ýebrowska czùonek Rady Nadzorczej (do 17.06.2004) �wiadczyùa na rzecz Spóùki usùugi 

obsùugi prawnej. Wynagrodzenie Pani Barbary Ýebrowskiej wyniosùo w roku  2003 � 87 tys. zù, w roku 

2004 - 99 tys. zù. 
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20. DANE FINANSOWE DOTYCZ¥CE AKTYWÓW I PASYWÓW 

EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I 

STRAT 

20.1. HISTORYCZNE DANE FINANSOWE 

Na podstawie art.28 Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wù¹czenia przez odniesienie i publikacji 

takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamie�ciù sprawozdania 

finansowe za lata 2003 � 2005 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 rok jest pierwszym sprawozdaniem finansowym, w 
którym zastosowano miêdzynarodowe standardy rachunkowo�ci oraz miêdzynarodowe standardy 

sprawozdawczo�ci finansowej. W celu zachowania porównywalno�ci, sprawozdanie finansowe za 
2004 rok zostaùo przeksztaùcone na miêdzynarodowe standardy rachunkowo�ci, zgodnie z MSSF 1. 

Jako dane porównywalne  przeksztaùcone wedùug zasad zawartych w MSR w sprawozdaniu 

skonsolidowanym za 2005 rok podane zostaùy dane ze sprawozdania jednostkowego za 2004 rok. 
We wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok przedstawiono 
przeksztaùcenie  sprawozdania finansowego za 2004 rok, które obejmowaùo przeksztaùcenie 

wybranych pozycji bilansu na dzieñ 1 stycznia 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku, a tak¿e rachunku 

zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku  oraz wyja�nienie powstaùych 

ró¿nic. Dane porównywalne za ten okres obejmuj¹ dane finansowe ze sprawozdania jednostkowego 

spóùki sporz¹dzonego zgodnie z MRS oraz MSSF 1. Zatem opinia dotycz¹ca badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaùowej  za 2005 rok odnosi siê równie¿ 

po�rednio do danych przeksztaùconych  sprawozdania finansowego Emitenta  za 2004 rok.  
Informacje o skutkach przeksztaùcenia sprawozdania finansowego za rok 2004 zostaùy zawarte w 

dodatkowych notach obja�niaj¹cych do sprawozdania finansowego za rok 2005 (nota nr 59).  
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. za 

okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zostaùo zamieszczone na stronie internetowej 

Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=330 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostaùo zbadane przez biegùego rewidenta, a 

opiniê z badania zamieszczono na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=327 
 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. za 

okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zostaùo zamieszczone na stronie internetowej 

Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=239 
 
Natomiast opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2004 rok zostaùa 

zamieszczona na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=324 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. za 

okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zostaùo zamieszczone na stronie internetowej 

Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=300 
 
Natomiast opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2005 rok zostaùa 

zamieszczona w niniejszym rozdziale w pkt 20.4.1. 
 

http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=330
http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=327
http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=239
http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=324
http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=300
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A. za okres od 1 stycznia 
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zostaùo zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=342 
 
Natomiast opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok zostaùa 

zamieszczona w niniejszym rozdziale w pkt 20.4.1. 

20.2. DANE FINANSOWE PRO-FORMA 

W prospekcie nie s¹ prezentowane informacje finansowe pro forma w rozumieniu Rozporz¹dzenia 

Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, wù¹czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam.  

20.3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

Na podstawie art.28 Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wù¹czenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamie�ciù sprawozdania 

finansowe za lata 2003 � 2005 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.  

20.4. BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH DANYCH 

FINANSOWYCH 

20.4.1. O�wiadczenia stwierdzaj¹ce, ¿e historyczne dane finansowe zostaùy zbadane 

przez biegùego rewidenta 

Emitent o�wiadcza, ¿e historyczne jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2003 � 2005 
wù¹czone do niniejszego Prospektu przez odniesienie zostaùy zbadane przez biegùego rewidenta. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 
oraz dane porównywalne za 2004 rok, zostaùy sporz¹dzone zgodnie z form¹, jaka zostanie przyjêta w 

kolejnym opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.  
 
Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2005 
roku do 31 grudnia 2005 r.: 

�O P I N I A 
NIEZALEÝNEGO 

BIEG£EGO REWIDENTA 

Sporz¹dzona dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

"PLAST-BOX" S.A. 

z siedzib¹ 

w Sùupsku, 
ul. Lutosùawskiego 17 A 

 
 Przeprowadzili�my badanie zaù¹czonego sprawozdania finansowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

"PLAST-BOX" S.A. z siedzib¹ w Sùupsku (zwanej dalej "Spóùk¹"), na które skùada siê: 
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2. bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siê sum¹ 

           53 813 tys. zù 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazuj¹cy zysk netto w 

wysoko�ci          1 812 tys. zù 

4. zestawienie zmian w kapitale wùasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 
wykazuj¹ce wzrost kapitaùu wùasnego o kwotê      1 812 tys. zù 

5. rachunek przepùywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazuj¹cy 

wzrost stanu �rodków pieniê¿nych o kwotê       690 tys. zù 

6. dodatkowe informacje i obja�nienia. 

          
 
 Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialno�ã ponosi Zarz¹d Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. Naszym zadaniem byùo zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelno�ci, prawidùowo�ci i 

http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=342
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jasno�ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidùowo�ci ksi¹g rachunkowych stanowi¹cych podstawê jego 

sporz¹dzenia. 
          
 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowieñ: 
 - rozdziaùu 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 

póêniejszymi zmianami), 
 - norm wykonywania zawodu biegùego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Biegùych Rewidentów w Polsce. 
 
 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki sposób, aby uzyskaã racjonaln¹ 

pewno�ã, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu. W szczególno�ci badanie obejmowaùo sprawdzenie 
poprawno�ci zastosowanych przez Spóùkê zasad (polityki) rachunkowo�ci i znacz¹cych szacunków, sprawdzenie 

- w przewa¿aj¹cej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ liczby i 

informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caùo�ciow¹ ocenê sprawozdania finansowego. 
Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczyùo wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej opinii. 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i obja�nienia sùowne: 
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej badanej 

Spóùki na dzieñ 31 grudnia 2005 roku, jak te¿ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 

31 grudnia 2005 roku zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej zatwierdzonymi 

przez Uniê Europejsk¹, 
b) sporz¹dzone zostaùo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre�lonymi w powoùanej wy¿ej ustawie 

zasadami (polityk¹) rachunkowo�ci oraz na podstawie prawidùowo prowadzonych ksi¹g rachunkowych, 
c) jest zgodne z wpùywaj¹cymi na tre�ã sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu 

Spóùki. 
 
 
Nie zgùaszaj¹c zastrze¿eñ do prawidùowo�ci i rzetelno�ci zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy 

uwagê, ¿e Spóùka dokonaùa przeszacowania posiadanych nieruchomo�ci inwestycyjnych doprowadzaj¹c ich 

warto�ã do warto�ci godziwej. Kwota przeszacowania w wysoko�ci 6.922 tys. zù zostaùa odniesiona w przychody 

finansowe i w sposób istotny wpùynêùa na wynik finansowy Spóùki. 
 
 
Sprawozdanie z dziaùalno�ci Spóùki uwzglêdnia zagadnienia wymagane przepisami Rozporz¹dzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów warto�ciowych. Informacje finansowe w nim zawarte s¹ zgodne z informacjami 

przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). 
 

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.  
80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5 

Spóùka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 101 

 
 
Krzysztof Porêbski 

Lucyna Witek 

Biegùy Rewident 
 
Biegùy Rewident 
Numer ewidencyjny 10063/7492 
 
Numer ewidencyjny 8038/202 
 
Prezes Zarz¹du 
 
REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ 
Gdañsk, dnia 18 maja 2006 r.� 
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Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaùowej za okres od 1 

stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 r. : 
 

�O P I N I A  

NIEZALEÝNEGO BIEG£EGO REWIDENTA  

 Sporz¹dzona dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 

JEDNOSTKI DOMINUJ¥CEJ GRUPY KAPITA£OWEJ 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.  

z siedzib¹ w Sùupsku ul. Lutosùawskiego 17 A 
 

Przeprowadzili�my badanie zaù¹czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaùowej, w 
której Jednostk¹ Dominuj¹c¹ jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzib¹ w Sùupsku 

(zwanej dalej "Grup¹ Kapitaùow¹"), na które skùada siê:                                                                                                
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
2. skonsolidowany bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2005 roku, który po  stronie aktywów i pasywów 

zamyka siê sum¹          54 001 tys. zù 

 
3. skonsolidowany  rachunek  zysków  i  strat  za  rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r.  do 31 grudnia 2005 r. 
wykazuj¹cy zysk netto w wysoko�ci            1 648 tys. zù 

 
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wùasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 
grudnia 2005 r. wykazuj¹ce wzrost kapitaùu wùasnego o kwotê     1 608 tys. zù 

 
5. skonsolidowany rachunek przepùywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do  31 grudnia 
2005 r. wykazuj¹cy zwiêkszenie stanu  �rodków pieniê¿nych o kwotê     713 tys. zù 

 
6. dodatkowe informacje i obja�nienia. 

 
 
Za sporz¹dzenie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialno�ã ponosi Zarz¹d 

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w Sùupsku, Jednostki Dominuj¹cej Grupy Kapitaùowej.  
Naszym zadaniem byùo zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyra¿enie opinii o jego 

rzetelno�ci, prawidùowo�ci i jasno�ci w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaùo sporz¹dzone przy zastosowaniu konsolidacji metod¹ peùn¹. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominuj¹cej byùo przedmiotem naszego badania. 
 
Sprawozdanie finansowe jednostki zale¿nej - "PLAST-BOX Ukraina" Sp. z o.o., objêtej konsolidacj¹ nie zostaùo 

poddane badaniu biegùego rewidenta. Udziaù aktywów jednostki zale¿nej w aktywach skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego wynosi 7,17%, natomiast udziaù przychodów jednostki zale¿nej w przychodach 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 3,14%. 
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowieñ: 
 
 

- rozdziaùu 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 

póêniejszymi zmianami), 
- norm wykonywania zawodu biegùego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Biegùych Rewidentów. 

 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki sposób, aby 

uzyskaã racjonaln¹ pewno�ã, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu. W szczególno�ci badanie 
obejmowaùo sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych przez jednostki powi¹zane zasad (polityki) rachunkowo�ci 

i sprawdzenie - w przewa¿aj¹cej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z których wynikaj¹ liczby i informacje 

zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i caùo�ciow¹ ocenê skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. 
Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczyùo wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i obja�nienia 

sùowne:   
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej badanej 

Grupy Kapitaùowej na dzieñ 31 grudnia 2005 r., jak te¿ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 

31 grudnia 2005 r., 
b) sporz¹dzone zostaùo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityk¹) rachunkowo�ci 

wynikaj¹cymi z Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci oraz zwi¹zanych z nimi interpretacjami 

ogùoszonymi w formie rozporz¹dzeñ Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym przez MSR, zgodnie z 
wymogami ustawy o rachunkowo�ci i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument rejestracyjny 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  106 

c) jest zgodne z wpùywaj¹cymi na tre�ã skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa 

obowi¹zuj¹cymi Grupê Kapitaùow¹. 
 
Nie zgùaszaj¹c zastrze¿eñ do prawidùowo�ci i rzetelno�ci zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy 

uwagê, ¿e Grupa Kapitaùowa dokonaùa przeszacowania warto�ci posiadanych nieruchomo�ci inwestycyjnych 

doprowadzaj¹c j¹ do warto�ci godziwej. Kwota przeszacowania w wysoko�ci 6.922 tys. zù zostaùa odniesiona w 

przychody finansowe i w sposób istotny wpùynêùa na wynik finansowy Grupy Kapitaùowej i jej kapitaùy wùasne. 
 
Sprawozdanie Zarz¹du jednostki dominuj¹cej z dziaùalno�ci Grupy Kapitaùowej uwzglêdnia, we wszystkich 

istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o 

rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póêniejszymi zmianami) i Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z 

dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów warto�ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744), a zawarte w nim informacje pochodz¹ ze 

zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego s¹ z nim zgodne. 
 

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.  
80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5 

Spóùka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 101 

 
Krzysztof Porêbski 

Lucyna Witek 

Biegùy Rewident      
Biegùy Rewident 

Numer ewidencyjny 10063/7492  
Nr ewidencyjny 8038/202 

     Prezes Zarz¹du 

     
REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci                         

Sp. z o.o. 

Gdañsk, dnia 12 czerwca 2006 r.�      
 
 
 

20.4.2. Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostaùy 

zbadane przez Biegùych Rewidentów 

Sprawozdania finansowe Emitenta za okresy sprawozdawcze zakoñczone 31 grudnia 2005 roku, 31 

grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku wù¹czone do prospektu przez odniesienie byùy 

przedmiotem badania przez biegùego rewidenta.  
W prospekcie emisyjnym nie przestawiono innych informacji, które zostaùy zbadane przez biegùych 

rewidentów.  

20.4.3. Informacja o danych finansowych w Prospekcie nie pochodz¹cych ze 

sprawozdañ finansowych Emitenta zbadanych przez biegùego rewidenta 

Wszystkie dane finansowe Emitenta, na które powoùuje siê Emitent w tre�ci Prospektu Emisyjnego 

pochodz¹ z rocznych sprawozdañ finansowych zbadanych przez biegùych rewidentów i póùrocznych 

sprawozdañ poddanych przegl¹dowi przez biegùego rewidenta. 

20.5. DATA NAJNOWSZYCH DANYCH FINANSOWYCH 

Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez biegùego rewidenta dotycz¹ okresu 

sprawozdawczego zakoñczonego 31.12.2005 roku i zostaùy wù¹czone do niniejszego Prospektu przez 

odniesienie.  

20.6. ÚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE 

Emitent opublikowaù skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartaù 2006 (dnia 15.05.2006), II kwartaù 

2006 roku (dnia 14.08.2006) oraz III kwartaù (dnia 14.11.2006) które zostaùy zamieszczone na stronie 

internetowej Emitenta: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=303 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=312 

http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=303
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=312
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http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=355 
 
Kwartalne sprawozdania finansowe nie podlegaùy przegl¹dowi ani badaniu przez biegùego rewidenta.  
 
Emitent opublikowaù dnia 29 wrze�nia 2006 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitaùowej na dzieñ 30.06.2006 roku, które podlegaùo przegl¹dowi przez biegùego rewidenta. W 

zwi¹zku z tym, i¿ raport póùroczny skonsolidowany zawieraù skrócone póùroczne sprawozdanie 

finansowe, jednostkowy raport póùroczny za I póùrocze 2006 r. nie byù osobno publikowany. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta na dzieñ 30.06.2006 roku zostaùo zamieszczone 
na stronie internetowej Emitenta:  
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=344 
Natomiast opinia i raport z przegl¹du póùrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 

dzieñ 30.06.2006 r., zostaùy zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=349 
Opinia i raport biegùego rewidenta z przegl¹du skróconego sprawozdania finansowego za 
I póùrocze 2006 r. zostaùy zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=350 
 

20.7. POLITYKA DYWIDENDY 

Naczeln¹ zasad¹ Spóùki w zakresie wypùaty dywidend jest dzielenie siê z akcjonariuszami 

wypracowanym zyskiem, stosownie do jego wysoko�ci w danym roku, aktualnego poziomu pùynno�ci 

finansowej Spóùki oraz prowadzonego programu inwestycyjnego. Spóùka zastrzega mo¿liwo�ã 

skierowania wypracowanych �rodków w pierwszej kolejno�ci na prowadzony program inwestycyjny � 
w takim przypadku dywidenda za dany rok nie bêdzie wypùacona. 
 
Zasady polityki Spóùki w zakresie wypùaty dywidendy w ci¹gu najbli¿szych 3 lat obrotowych 

Intencj¹ Zarz¹du jest przeznaczenie wypracowanego zysku za lata 2006 � 2008 na cele inwestycyjno-
rozwojowe. Po zakoñczeniu programu inwestycyjnego przewiduje siê wypùatê dywidendy.  
 
Ograniczenia w zakresie wypùaty dywidendy 

Dywidenda nie bêdzie wypùacana w przypadku osi¹gniêcia przez Spóùkê ujemnego wyniku 

finansowego netto (straty netto). Mo¿e byã tak¿e wstrzymana lub ograniczona co do wysoko�ci, je¿eli 

Spóùka przewiduje gromadzenie �rodków finansowych na prowadzony lub planowany program 

inwestycyjny. 
 
Sposób ogùoszenia informacji o odbiorze dywidendy 

Informacja o odbiorze dywidendy ogùoszona bêdzie w formie raportu bie¿¹cego. 
 
Osoby, którym przysùuguje prawo do dywidendy 

S¹ to akcjonariusze, na których rachunkach inwestycyjnych bêd¹ zapisane akcje w dniu dywidendy. 
 
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysùuguje prawo do odbioru dywidendy oraz 

konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie 

Warunki odbioru dywidendy przez Akcjonariuszy s¹ zgodne z zasadami obowi¹zuj¹cymi spóùki 

publiczne. Uchwaùa o wypùacie dywidendy powinna wskazywaã, zgodnie z art. 348 § 3 KSH, datê 

ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypùaty dywidendy. Z zastrze¿eniem postanowieñ 

Regulaminu KDPW dzieñ dywidendy mo¿e byã ustalony w ci¹gu kolejnych trzech miesiêcy.  
Zgodnie ze Szczegóùowymi Zasadami Obrotu Gieùdowego (Rozdziaù XIII § 9), na Emitencie ci¹¿y 

obowi¹zek bezzwùocznego powiadomienia GPW o podjêciu uchwaùy o przeznaczeniu zysku (czê�ci 

zysku) na wypùatê dywidendy dla akcjonariuszy, o wysoko�ci tej¿e dywidendy, dniu ustalenia prawa do 

dywidendy oraz dniu wypùaty dywidendy.  Ponadto § 91 Szczegóùowych Zasad Dziaùania KDPW 

nakùada na Emitenta obowi¹zek poinformowania KDPW o wysoko�ci dywidendy, dniu ustalenia prawa 

do dywidendy oraz terminie jej wypùaty. Emitent zobowi¹zany jest uzgodniã powy¿sze terminy z 

KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegóùowych Zasad Dziaùania KDPW, miêdzy dniem ustalenia prawa 
do dywidendy, a dniem wypùaty dywidendy musi upùyn¹ã co najmniej 10 dni. W przypadku 

niezrealizowania prawa do dywidendy w terminie ulega ono 10-letniemu przedawnieniu. 

http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=355
http://www.plast-box.com
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=344
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=349
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=350
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20.7.1. Warto�ã dywidendy na akcjê za ka¿dy rok obrotowy w latach 2003 � 2005 

W ostatnich 3 latach obrotowych Emitent nie dokonywaù wypùaty dywidendy. Emitent nie przewiduje 

wypùaty dywidendy za rok obrotowy 2006 ze wzglêdu na konieczno�ã realizacji programu 

inwestycyjnego. 
 
 

20.8. POSTÆPOWANIA S¥DOWE I ARBITRAÝOWE 

Poni¿ej przedstawiono informacje na temat postêpowañ, za okres obejmuj¹cy co najmniej ostatnie 12 

miesiêcy, które to postêpowania mogùy mieã lub miaùy w niedawnej przeszùo�ci istotny wpùyw na 

sytuacjê finansow¹ lub rentowno�ã Emitenta: 
 
1. Postêpowanie ze skargi Emitenta przeciwko Izbie Skarbowej w Gdañsku O�rodek Zamiejscowy w 

Sùupsku  
Wojewódzki S¹d Administracyjny, O�rodek Zamiejscowy w Gdañsku 
Warto�ã przedmiotu sporu: 24.846,00 zù 
Skarga z dnia: 23.05.2006 Spór przed Wojewódzkim S¹dem Administracyjnym (dawniej NSA) toczy 

siê od 2001 r. Wyrokiem z dnia 10.11.2005 r. WSA w Gdañsku uchyliù decyzjê Izby Skarbowej w 

caùo�ci. Organ podatkowy uznaù jedynie w czê�ci stanowisko Emitenta i ponownie w tej samej sprawie 

wydaù decyzjê o zalegùo�ci podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1998 na 
kwotê 24.846,00 (poprzednio sporna kwota 55.352,00 zù) Spór dotyczy kosztów uzyskania 

przychodów w zakresie amortyzacji od inwestycji w obcych �rodkach trwaùych. W zùo¿onej skardze 

Emitent poza zarzutami natury merytorycznej podniósù zarzut proceduralny � przedawnienie 
zobowi¹zania podatkowego. 
Sprawa w toku. 
  
2. Postêpowanie z powództwa Emitenta przeciwko PAWAM Sp. z o.o.  
S¹d Okrêgowy w Warszawie Sygn akt XX GC 491/06 
Pozew z dnia: 26.06.2006 r. 
Warto�ã przedmiotu sporu: 179.897,23 zù. 
Powód ¿¹da wydania wyroku nakazuj¹cego pozwanemu zapùatê odszkodowania z tytuùu wadliwie 

wykonanej umowy spedycji. 
Sprawa w toku. 
 
3. Postêpowanie z powództwa Daniela Kuêniewskiego przeciwko Emitentowi.  
S¹d Rejonowy V Wydziaù Pracy i Ubezpieczeñ Spoùecznych w Sùupsku, Sygn. akt P 110/06 
Pozew z dnia: 10 kwietnia 2006 r. 
Warto�ã przedmiotu sporu: 36.169,00 zù 
Powództwo wytoczono z powodu zùo¿enia przez zakùad pracy wypowiedzenia zmieniaj¹cego, które 

skutkowaùo rozwi¹zaniem stosunku pracy. 
Sprawa w toku. 
 

20.9. ZNACZ¥CE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB 

HANDLOWEJ EMITENTA, KTÓRE MIA£Y MIEJSCE OD DATY 

ZAKOÑCZENIA OSTATNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, ZA 

KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE INFORMACJE FINANSOWE LUB 

ÚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Wg wiedzy Emitenta, od ostatniego �ródrocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowany raport 

za pierwsze póùrocze 2006 roku) nie wyst¹piùy znacz¹ce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej 

Emitenta. 
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21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. KAPITA£ AKCYJNY 

21.1.1. Wielko�ã wyemitowanego kapitaùu dla ka¿dej klasy kapitaùu zakùadowego 

Kapitaù zakùadowy Emitenta wynosi 7 450 000 zù. Kapitaù zakùadowy dzieli siê na 668 000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych oraz 822 000 akcji zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù 

ka¿da, w tym: 
- 170 790 akcji zwykùych na okaziciela serii A, 
- 668 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 
- 1 210 akcji zwykùych na okaziciela serii C, 
- 650 000 akcji zwykùych na okaziciela serii D. 

 
W skùad kapitaùu zakùadowego Emitenta wchodzi 668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o 
numerach od 000001 do 022268,  od 022269 do 044534 ,  od 044535 do 066800; od 066801 do 
668000. Akcje Serii B s¹ uprzywilejowane co do gùosu, w ten sposób, ¿e daj¹ na Walnym 

Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) gùosów. 
Akcje serii B s¹ zbywalne, niepodzielne i dziedziczne. Przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji 

imiennej wymaga uchwaùy Walnego Zgromadzenia, chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub 

zstêpnych. W przypadku zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, 

pozostaùym akcjonariuszom posiadaj¹cym akcje imienne przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia 

akcji po cenie równej ich warto�ci bilansowej okre�lonej wedùug ostatniego zbadanego przez audytora 

sprawozdania finansowego Spóùki. Prawo to nale¿y wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od 

dnia zgùoszenia do spóùki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia 

do Spóùki. 
Zgodnie z § 10 Statutu Spóùki zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu. 

Natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
Uchwaù¹ nr 9 NWZ z dnia 20 wrze�nia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu Spóùki zmieniono § 10 ust 4.  

Statutu Spóùki nadaj¹c mu brzmienie: �Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz¹d 

na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne jest niedopuszczalna.� Powy¿sza zmiana Statutu nie zostaùa zarejestrowana przez s¹d. 
 
Wszystkie akcje zostaùy w peùni opùacone.  
Emitent nie emitowaù akcji w ramach kapitaùu docelowego.  
W obrocie na rynku regulowanym znajduj¹ siê 822 000 akcji zwykùych na okaziciela.   
W okresie objêtym historycznymi informacjami finansowymi (za lata 2003 � 2005 oraz I póùrocze 2006) 

nie miaùo miejsca opùacenie ponad 10% kapitaùu zakùadowego w postaci aktywów innych ni¿ gotówka. 

21.1.2. Liczba i gùówne cechy akcji nie reprezentuj¹cych kapitaùu 

Emitent nie emitowaù akcji niereprezentuj¹cych kapitaùu zakùadowego. 

21.1.3. Liczba, warto�ã ksiêgowa i warto�ã nominalna akcji Emitenta w posiadaniu 

Emitenta, przez inne osoby w jego imieniu 

Nie istniej¹ akcje Emitenta bêd¹ce w posiadaniu Emitenta lub innych osób w jego imieniu. 

21.1.4. Liczba zamiennych papierów warto�ciowych, wymiennych papierów 

warto�ciowych lub papierów warto�ciowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i 

procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja 

Spóùka nie emitowaùa zamiennych papierów warto�ciowych, wymiennych papierów warto�ciowych ani 

warrantów subskrypcyjnych. 

21.1.5. Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowi¹zaniach w odniesieniu 

do kapitaùu docelowego lub autoryzowanego albo niewyemitowanego lub 

zobowi¹zaniach do podwy¿szenia kapitaùu, a tak¿e ich zasadach i warunkach 

Statut Emitenta nie przewiduje upowa¿nienia dla Zarz¹du w zakresie podwy¿szenia kapitaùu 
zakùadowego Spóùki w ramach kapitaùu docelowego. 
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21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego czùonka grupy, który jest przedmiotem 

opcji 

Emitent o�wiadcza, i¿ kapitaù Spóùki nie jest przedmiotem opcji oraz ¿e nie zostaùo uzgodnione 

warunkowo lub bezwarunkowo, ¿e stanie siê on przedmiotem opcji. 

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitaùu akcyjnego, z podkre�leniem informacji o 

wszelkich zmianach, za okres objêty historycznymi danymi finansowymi 

Na dzieñ 1 stycznia 2003 r. kapitaù zakùadowy Emitenta wynosiù 4.193.950 zù i dzieliù siê na 83.879 

akcji o warto�ci nominalnej 50 zù ka¿da, w tym: 
17.079 Akcji serii A, 
66.800 Akcji serii B. 
 
Akcje serii A, B byùy uprzywilejowane co do prawa gùosu w ten sposób, i¿ 1 akcji przysùugiwaùo 5 

gùosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
W dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowano podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego o 6.050,00 zù, 

dokonane w drodze emisji 121 akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do gùosu (1 akcja - 2 
gùosy), ka¿da o warto�ci nominalnej 50,00 zù (na podstawie uchwaùy Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2002 r.). Akcje te zostaùy objête przez 

dotychczasowych akcjonariuszy w nastêpuj¹cych liczbach: Waldemar Pawlak - 38 akcji, Grzegorz 
Pawlak - 37 akcji, Franciszek Preis - 37 akcji, Bekuplast Gmbh � 9 akcji. 
 
Uchwaù¹ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 paêdziernika 2003 roku (akt notarialny 

sporz¹dzony przez Notariusza Alicjê Ýmudzk¹ - Mielnik prowadz¹c¹ Kancelariê Notarialn¹ w Sùupsku 

przy ul. Krasiñskiego 1, Rep. �A�  nr 1812/2003), dokonano zmiany sposobu podziaùu kapitaùu 

zakùadowego w drodze obni¿enia warto�ci nominalnej jednej akcji Emitenta z kwoty 50 zù do 5 zù (split) 

oraz zniesienia uprzywilejowania Akcji serii A i C, a tak¿e zmniejszenia stopnia uprzywilejowania Akcji 

serii B z 1:5 na 1:2.  Po zmianach dokonanych powy¿szymi uchwaùami kapitaù zakùadowy Emitenta 

skùadaù siê z 840.000 akcji o warto�ci nominalnej 5 zù ka¿da, w tym: 
1) 170.790 Akcji serii A, 
2) 668.000 Akcji serii B, 
3) 1.210 Akcji serii C. 
Zmiana warto�ci nominalnej akcji Spóùki i ograniczenie uprzywilejowania zostaùo zarejestrowane przez 

wùa�ciwy s¹d rejestrowy w dniu 13 i 14 listopada 2003 roku. 
 
Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. kapitaù zakùadowy Emitenta wynosiù 4 200 000 zù i dzieliù siê na 840 000 

akcji o warto�ci nominalnej 5 zù ka¿da, w tym: 
 
Lp. Liczba* Seria Rodzaj Cena emisyjna* 

(zù) 

1. 170 790 A na okaziciela  
 

5,00 
(faktyczna cena emisyjna � 50,00 zù) 

2. 668 000 B imienne uprzywilejowane co do 
prawa gùosu w ten sposób, ¿e 1 Akcja 

Serii B daje prawo do 2 gùosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

5,00 
(faktyczna cena emisyjna � 50,00 zù) 

3. 1 210 C na okaziciela  5,00 
(faktyczna cena emisyjna � 50,00 zù) 

*) Dane w tabeli uwzglêdniaj¹ podziaù warto�ci nominalnej akcji Emitenta dokonany w stosunku 1:10 na 

podstawie uchwaùy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 paêdziernika 2003 roku. Zmiany te 

zostaùy zarejestrowane przez wùa�ciwy s¹d rejestrowy w dniu 13 listopada 2003 r. 

 

Dnia 20 paêdziernika 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjêùo uchwaùê nr 4 w sprawie 

podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego w drodze publicznej emisji Akcji Serii D. Uchwaùa ta zostaùa 

zmieniona uchwaù¹ nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2003 r. 
 
Akcje imienne serii B posiadaùy uprzywilejowanie dotycz¹ce pierwszeñstwa w nabyciu akcji nowej 
emisji (prawo pierwszeñstwa przysùugiwaùo do takiej liczby akcji nowej emisji, która stanowiùa 

procentowy odpowiednik liczby gùosów, jak¹ dawaùy akcje imienne w ogólnej liczbie gùosów na 

Walnym Zgromadzeniu; prawo przysùugiwaùo akcjonariuszom posiadaj¹cym akcje imienne 
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proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji imiennych). Uprzywilejowanie co do prawa poboru 
zniesiono poprzez zmianê Statutu, uchwaù¹ NWZA z dnia 26.01.2004 r.  
 
W dniu 17 lutego 2004 roku S¹d Rejonowy w Gdañsku, XVI Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S¹dowego zarejestrowaù podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego o 3.250.00,00 zù, dokonane w drodze 

emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da. 
 
W wyniku powy¿szych zmian, kapitaù zakùadowy Emitenta wynosi 7 450 000 zù i dzieli siê na 668 000 

akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 822 000 akcji zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 

5,00 zù ka¿da, w tym: 
- 170 790 akcji zwykùych na okaziciela serii A, 
- 668 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 
- 1 210 akcji zwykùych na okaziciela serii C, 
- 650 000 akcji zwykùych na okaziciela serii D. 

 

21.2. UMOWA I STATUT SPÓ£KI 

21.2.1. Opis przedmiotu i celu dziaùalno�ci Emitenta, ze wskazaniem miejsca w 

statucie, w którym s¹ one okre�lone 

Przedmiotem dziaùalno�ci Emitenta, zgodnie z § 7 Statutu Spóùki jest: 

a) produkcja masy celulozowej, papieru i tektury, 
b) produkcja wyrobów z papieru i tektury, 
c) produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powùokowych, farb drukarskich i mas 

uszczelniaj¹cych, 
d) produkcja wùókien sztucznych, 
e) produkcja sprzêtu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
f) produkcja artykuùów sportowych, 
g) produkcja gier i zabawek, 
h) pozostaùa dziaùalno�ã produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
i) sprzeda¿ hurtowa realizowana na zasadzie bezpo�redniej pùatno�ci lub kontraktu, 
j) sprzeda¿ hurtowa ¿ywno�ci i tytoniu, 
k) sprzeda¿ hurtowa artykuùów gospodarstwa domowego, 
l) sprzeda¿ hurtowa póùproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz zùomu, 
m) pozostaùa sprzeda¿ hurtowa, 
n) sprzeda¿ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, 
o) pozostaùa sprzeda¿ detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
p) handel detaliczny prowadzony poza sieci¹ sklepow¹, 
q) rachunkowo�ã, ksiêgowo�ã i kontrola ksi¹g, doradztwo podatkowe, badanie rynku i opinii 

publicznej, doradztwo w zakresie dziaùalno�ci zwi¹zanej z prowadzeniem interesów i 

zarz¹dzaniem, 
r) badania i analizy techniczne, 
s) reklama, 
t) pozostaùa dziaùalno�ã komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
u) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 
 
Statut nie okre�la celu dziaùalno�ci Emitenta. 
 
Zmiana przedmiotu dziaùalno�ci Spóùki nie uprawnia akcjonariuszy do korzystania  
z prawa zùo¿enia akcji do wykupu. 

21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowieñ Statutu lub regulaminów Emitenta 

odnosz¹cych siê do Czùonków organów administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych i 

nadzorczych 

21.2.2.1. ZARZ¥D 

Zgodnie z § 21 Statutu Spóùki Zarz¹d skùada siê z 3 (trzech) czùonków, wybieranych i odwoùywanych 

przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Czùonków Zarz¹du jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 
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Walne Zgromadzenie spo�ród czùonków Zarz¹du wybiera w drodze uchwaùy Prezesa. 
W przypadku wyst¹pienia konfliktu interesów Spóùki i czùonka Zarz¹du, czùonek Zarz¹du zobowi¹zany 

jest do poinformowania o tym fakcie pozostaùych czùonków Zarz¹du, a tak¿e czùonków Rady 

Nadzorczej, jak równie¿ powinien wstrzymaã siê od podejmowania decyzji w sprawie, w której konflikt 

zaistniaù.  
 
Zgodnie z § 22 Statutu Spóùki Zarz¹d kieruje bie¿¹c¹ dziaùalno�ci¹ Spóùki i do zakresu jego 

dziaùalno�ci nale¿¹ wszystkie sprawy, które nie zostaùy zastrze¿one do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
Do skùadania o�wiadczeñ w imieniu Spóùki wymagane jest wspóùdziaùanie dwóch czùonków Zarz¹du 

albo jednego czùonka Zarz¹du ù¹cznie z prokurentem. Prokury udziela Zarz¹d Spóùki. 
Do wykonywania czynno�ci okre�lonego rodzaju lub specjalnych poruczeñ mog¹ byã ustanawiani 

peùnomocnicy dziaùaj¹cy samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarz¹d 

umocowania. 
Zarz¹d jest upowa¿niony do nabycia i zbycia nieruchomo�ci lub udziaùu w nieruchomo�ci po 
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spóùki. 

21.2.2.2. RADA NADZORCZA 

Zgodnie z § 18 Statutu Spóùki Rada Nadzorcza skùada siê z piêciu czùonków w tym Przewodnicz¹cego 

i Zastêpcy Przewodnicz¹cego, wybieranych na okres piêcioletniej wspólnej kadencji, z tym ¿e 

kadencja czùonków Rady powoùanych w 2003 roku upùywa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006. 
Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùywani i odwoùywani s¹ w nastêpuj¹cy sposób: 
 3 czùonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz¹cego powoùuj¹ i odwoùuj¹ w gùosowaniu na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj¹cy w Spóùce akcje imienne. Powoùywanie i 

odwoùywanie nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów wynikaj¹cych z akcji imiennych.  
 2 czùonków Rady powoùuje i odwoùuje Walne Zgromadzenie. 
Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùani przez Walne Zgromadzenie nie mog¹ byã osobami 

powi¹zanymi ze Spóùk¹ lub akcjonariuszami, którzy posiadaj¹ akcje imienne. Warunek ten jest 

speùniony je¿eli czùonek Rady Nadzorczej: 
 nie jest akcjonariuszem posiadaj¹cym akcje imienne, nie jest maù¿onkiem, wstêpnym lub 

zstêpnym akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne, 
 nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadaj¹cymi akcje imienne, 
 nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne lub przez Spóùkê na 

podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzieùo, 
 jego maù¿onek, wstêpni lub zstêpni nie s¹ zatrudnieni przez akcjonariusza posiadaj¹cego akcje 

imienne lub przez Spóùkê na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzieùo. 
Czùonkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje obowi¹zki tylko osobi�cie. 
Mandat czùonka Rady Nadzorczej powoùanego przed upùywem kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocze�nie z wyga�niêciem mandatów pozostaùych czùonków Rady Nadzorczej. 
Zasady dziaùania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radê Nadzorcz¹ i 

zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.   
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spóùki Przewodnicz¹cy Rady zwoùuje zebrania Rady i im 

przewodniczy. Rada powoùuje ze swego grona Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady maj¹cego peùniã 

funkcje Przewodnicz¹cego podczas jego nieobecno�ci. Czùonkowie Rady Nadzorczej nie powinni 

rezygnowaã z peùnienia tej funkcji w trakcie kadencji, je¿eli mogùoby to uniemo¿liwiã dziaùanie Rady a 

w szczególno�ci je¿eli mogùoby to uniemo¿liwiã terminowe podjêcie istotnej uchwaùy. 
Zebrania Rady odbywaj¹ siê co najmniej raz na kwartaù. 
Uchwaùy Rady Nadzorczej zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów, je¿eli na posiedzeniu jest 

obecna co najmniej poùowa jej czùonków, a wszyscy czùonkowie zostali zaproszeni na pi�mie, przy 

czym zaproszenia powinny zostaã wysùane nie póêniej ni¿ na 10 dni przed planowanym 

posiedzeniem. W przypadku równej liczby gùosów decyduje gùos Przewodnicz¹cego. 
Czùonkowie Rady Nadzorczej mog¹ braã udziaù w podejmowaniu uchwaù Rady Nadzorczej nie bêd¹c 

obecnymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a oddaj¹c swój gùos na pi�mie. Oddanie gùosu na pi�mie 

nie mo¿e dotyczyã spraw nie objêtych porz¹dkiem obrad, który byù dorêczony danemu czùonkowi Rady 

Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej. 
Rada Nadzorcza mo¿e podejmowaã uchwaùy na pi�mie w trybie korespondencyjnym, je¿eli wszyscy 

czùonkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwaùy, a co najmniej 

poùowa czùonków Rady Nadzorczej oddaùa swój gùos na pi�mie. Przez oddanie gùosu rozumie siê 

podpisanie siê czùonka Rady Nadzorczej na dokumencie zawieraj¹cym tre�ã uchwaùy. Za dzieñ 
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podjêcia uchwaùy uznaje siê upùyw terminu wyznaczonego na oddanie gùosu na pi�mie, chyba, ¿e 

wcze�niej wpùyn¹ gùosy wszystkich czùonków Rady Nadzorczej i wtedy dzieñ wpùywu ostatniego gùosu 

uznaje siê za dzieñ podjêcia uchwaùy. Rada Nadzorcza mo¿e podejmowaã uchwaùy przy 

wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania siê na odlegùo�ã.  
Rada zgodnie z artykuùem 390 § 1 Kodeksu spóùek handlowych mo¿e delegowaã swoich czùonków do 

samodzielnego peùnienia okre�lonych czynno�ci nadzorczych w tym staùego nadzoru.  
 
Zgodnie z § 19 Statutu Spóùki Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad dziaùalno�ci¹ Spóùki. Do 

poszczególnych obowi¹zków Rady Nadzorczej nale¿y: 
1) ocena : 

a. sprawozdania finansowego Spóùki i sprawozdania Zarz¹du z dziaùalno�ci Spóùki w 

zakresie zgodno�ci tych sprawozdañ z ksiêgami i dokumentami jak i ze stanem 

faktycznym 
b. wniosku Zarz¹du co do podziaùu zysków i pokrycia strat i skùadanie w tym zakresie 

stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.  
2) coroczne skùadanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiaj¹cego ocenê sytuacji 

spóùki, 
3) ustalenie formy i wysoko�ci wynagrodzenia dla Zarz¹du, 
4) delegowanie czùonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynno�ci czùonków 

Zarz¹du nie mog¹cych sprawowaã swoich czynno�ci, 
5) wyra¿anie zgody na zbycie i wydzier¿awienie poszczególnych skùadników maj¹tkowych Spóùki, 

których warto�ã przekraczaùaby 100.000 EUR, 
6) wyra¿enie zgody na nabycie skùadników maj¹tkowych Spóùki lub prowadzenia inwestycji, je¿eli 

koszty nabycia i inwestycji  przekrocz¹ w pojedynczym przypadku 200.000 EUR, 
7) wybór biegùego rewidenta przeprowadzaj¹cego badanie sprawozdania finansowego Spóùki, 
8) wyra¿anie zgody na zawarcie przez Spóùkê  lub podmiot powi¹zany ze Spóùk¹ umowy, na mocy 

której czùonkowie Zarz¹du otrzymuj¹ �wiadczenia z jakiegokolwiek tytuùu,  
9) wyra¿anie zgody na zawarcie przez Spóùkê lub podmiot od niej zale¿ny istotnej umowy z 

podmiotem powi¹zanym ze Spóùk¹, czùonkiem Rady Nadzorczej albo Zarz¹du oraz z podmiotami 

z nimi powi¹zanymi.  
Uchwaùy dotycz¹ce spraw, o których mowa w pkt 8-9 uznaje siê za podjête, je¿eli za ich przyjêciem 

gùosowaù co najmniej jeden czùonek Rady Nadzorczej powoùany przez Walne Zgromadzenie (pozostali 
czùonkowie Rady powoùywani s¹ przez akcjonariuszy posiadaj¹cych w Spóùce akcje imienne). Je¿eli 

jednak ¿aden z tych czùonków Rady Nadzorczej nie uczestniczyù w posiedzeniu, nie braù udziaùu w 

gùosowaniu lub wstrzymaù siê od gùosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na 

których omawiana byùa jedna z tych spraw, uchwaùa mo¿e zostaã podjêta bez speùnienia wymogu, o 

którym mowa powy¿ej. 
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, poza obowi¹zkami i prawami naùo¿onymi przez Statut i 
Kodeks spóùek handlowych Rada zobowi¹zana jest do:  
 staùego nadzoru nad dziaùalno�ci¹ Spóùki we wszystkich dziedzinach jej dziaùalno�ci, 
 corocznego podjêcia uchwaùy, w której zawarta jest wùasna ocena Rady na temat sytuacji Spóùki,  
 nadzoru nad realizacj¹ uchwaù Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,  
 rozpatrywania innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

lub wnioskowanych przez Zarz¹d, 
 podawania do wiadomo�ci Zarz¹du pisemnych sprawozdañ Rady dla Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy na 10 dni przed dat¹ Zgromadzenia. 
 
Zgodnie § 20 Statutu Spóùki Rada Nadzorcza mo¿e wyra¿aã opinie we wszystkich sprawach Spóùki  
oraz wystêpowaã do Zarz¹du Spóùki z wnioskami i inicjatywami. Prawo to przysùuguje tak¿e 

poszczególnym czùonkom Rady Nadzorczej. Zarz¹d ma obowi¹zek powiadomiã Radê Nadzorcz¹ o 

zajêtym stanowisku w sprawach objêtych wyst¹pieniem Rady Nadzorczej. 
W przypadku wyst¹pienia konfliktu interesów Spóùki i czùonka Rady Nadzorczej, czùonek Rady 

Nadzorczej zobowi¹zany jest do poinformowania o tym fakcie pozostaùych czùonków Rady Nadzorczej, 

jak równie¿ powinien wstrzymaã siê od gùosowania nad przyjêciem uchwaùy w sprawie, w której 

konflikt zaistniaù.  
Czùonkowie Rady Nadzorczej zobowi¹zani s¹ do przestrzegania obowi¹zuj¹cych w Spóùce regulacji 
dotycz¹cych:  
 nabywania i zbywania akcji Spóùki oraz akcji i udziaùów spóùek, w których akcje lub udziaùy ma 

Spóùka,  
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 informowania o osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powi¹zaniach z akcjonariuszami 

Spóùki,  
 przepùywu informacji poufnych. 

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeñ zwi¹zanych z ka¿dym rodzajem 

istniej¹cych akcji 

Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z akcjami Spóùki s¹ okre�lone w przepisach Ksh, w Statucie oraz w 

innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegóùowych informacji nale¿y skorzystaã z 

porady osób i podmiotów uprawnionych do �wiadczenia usùug doradztwa prawnego. 
 
Kapitaù zakùadowy Emitenta dzieli siê na 668 000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 822 000 

akcji zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da.  
 
Akcje imienne serii B s¹ uprzywilejowane co do gùosu, w ten sposób, ¿e daj¹ na Walnym 

Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) gùosów. Akcje serii B s¹ zbywalne, niepodzielne i dziedziczne. 

Przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwaùy Walnego Zgromadzenia, 
chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub zstêpnych. W przypadku zbywania akcji imiennych 
na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, pozostaùym akcjonariuszom posiadaj¹cym akcje imienne 

przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia akcji po cenie równej ich warto�ci bilansowej okre�lonej 

wedùug ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spóùki. Prawo to nale¿y 

wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od dnia zgùoszenia do spóùki zamiaru zbycia akcji 

imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia do Spóùki. 
Zgodnie z § 10 Statutu Spóùki zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu. 

Natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
Uchwaù¹ nr 9 NWZ z dnia 20 wrze�nia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu Spóùki zmieniono § 10 ust 4.  

Statutu Spóùki nadaj¹c mu brzmienie: �Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz¹d 

na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne jest niedopuszczalna.� Powy¿sza zmiana Statutu nie zostaùa zarejestrowana przez s¹d. 
 
 
Prawa maj¹tkowe zwi¹zane z akcjami Spóùki 
Akcjonariuszowi Spóùki przysùuguj¹ nastêpuj¹ce prawa o charakterze maj¹tkowym: 
1) Prawo do dywidendy, to jest udziaùu w zysku Spóùki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegùego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypùaty 

akcjonariuszom (art. 347 Ksh) oraz prawdo do zaliczki na poczet dywidendy. 
Zysk rozdziela siê w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje ¿adnych przywilejów w zakresie 

tego prawa, co oznacza, ¿e na ka¿d¹ z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysoko�ci. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s¹ akcjonariusze, którym przysùugiwaùy akcje w 

dniu dywidendy, który mo¿e zostaã wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieñ 

powziêcia uchwaùy o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesiêcy, licz¹c od tego dnia (art. 

348 Ksh). Ustalaj¹c dzieñ dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wzi¹ã pod uwagê 

regulacje KDPW i GPW. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równie¿ termin wypùaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W 

nastêpstwie podjêcia uchwaùy o przeznaczeniu zysku do podziaùu akcjonariusze nabywaj¹ roszczenie 

o wypùatê dywidendy. Roszczenie o wypùatê dywidendy staje siê wymagalne z dniem wskazanym w 

uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie 

okre�laj¹ terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 
Kwota przeznaczona do podziaùu miêdzy akcjonariuszy nie mo¿e przekraczaã zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiêkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegùych oraz o kwoty przeniesione z 

utworzonych z zysku kapitaùów zapasowego i rezerwowych, które mog¹ byã przeznaczone na wypùatê 

dywidendy. Kwotê tê nale¿y pomniejszyã o niepokryte straty, akcje wùasne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustaw¹ lub statutem powinny byã przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitaùy 

zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawieraj¹ innych postanowieñ na 

temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, czêstotliwo�ci oraz akumulowanego lub 

nieakumulowanego charakteru wypùat. 
Statut Spóùki nie przewiduje upowa¿nienie Zarz¹du do wypùaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. 
2) Prawo pierwszeñstwa do objêcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz mo¿e zostaã 

pozbawiony tego prawa w czê�ci lub w caùo�ci w interesie Spóùki moc¹ uchwaùy Walnego 
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Zgromadzenia podjêtej wiêkszo�ci¹ co najmniej czterech pi¹tych gùosów; przepisu o konieczno�ci 

uzyskania wiêkszo�ci co najmniej 4/5 gùosów nie stosuje siê, gdy uchwaùa o podwy¿szeniu kapitaùu 

zakùadowego stanowi, ¿e nowe akcje maj¹ byã objête w caùo�ci przez instytucjê finansow¹ 

(subemitenta), z obowi¹zkiem oferowania ich nastêpnie akcjonariuszom celem umo¿liwienia im 

wykonania prawa poboru na warunkach okre�lonych w uchwale oraz gdy uchwaùa stanowi, ¿e nowe 

akcje maj¹ byã objête przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym sùu¿y prawo poboru, 

nie obejm¹ czê�ci lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji 

mo¿e nast¹piã w przypadku, gdy zostaùo to zapowiedziane w porz¹dku obrad walnego zgromadzenia. 
3) Z akcjami Emitenta nie jest zwi¹zane inne prawo do udziaùu w zyskach Emitenta, w szczególno�ci 

Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spóùki w postaci wydania 

imiennych �wiadectw zaùo¿ycielskich, w celu wynagrodzenia usùug �wiadczonych przy powstaniu 

Spóùki, lub �wiadectw u¿ytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone. 
4) Prawo do udziaùu w maj¹tku Spóùki pozostaùym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 

przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh maj¹tek pozostaùy po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli siê miêdzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez ka¿dego 

z nich wpùat na kapitaù zakùadowy; Statut Spóùki nie przewiduje ¿adnego uprzywilejowania w tym 

zakresie. 
5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 
6) Prawo do obci¹¿ania posiadanych akcji zastawem lub u¿ytkowaniem. W okresie, gdy akcje spóùki 

publicznej, na których ustanowiono zastaw lub u¿ytkowanie, s¹ zapisane na rachunkach papierów 

warto�ciowych w domu maklerskim lub w banku prowadz¹cym rachunki papierów warto�ciowych, 

prawo gùosu z tych akcji przysùuguje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 
7) Po zebraniu caùego kapitaùu akcje mog¹ byã umarzane za zgod¹ wùa�cicieli akcji z czystego zysku 

rocznego lub poprzez obni¿enie kapitaùu akcyjnego. Kolejno�ã i numery akcji do umorzenia ustala 

Zarz¹d. Pozostaùe kwestie dotycz¹ce umorzenia akcji okre�la uchwaùa Walnego Zgromadzenia. 
 
Akcjonariuszom Spóùki przysùuguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia zwi¹zane z uczestnictwem w Spóùce 

(uprawnienia korporacyjne): 
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do gùosowania na 

Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Ka¿dej akcji zwykùej na okaziciela przysùuguje jeden gùos na 

Walnym Zgromadzeniu. Ka¿dej akcji imiennej uprzywilejowanej przysùuguj¹ 2 gùosy na Walnym 

Zgromadzeniu. 
2) Prawo do zùo¿enia wniosku o zwoùanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zùo¿enia 

wniosku o umieszczenie w porz¹dku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom 

posiadaj¹cym co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapitaùu zakùadowego Spóùki (art. 400 §1 Ksh). We wniosku 

o zwoùanie Walnego Zgromadzenia nale¿y wskazaã sprawy wnoszone pod jego obrady. Je¿eli w 

terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ¿¹dania Zarz¹dowi nie zostanie zwoùane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, s¹d rejestrowy mo¿e, po wezwaniu Zarz¹du do zùo¿enia 

o�wiadczenia, upowa¿niã do zwoùania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 

wystêpuj¹cych z tym ¿¹daniem (art. 401 §1 Ksh). Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spóùki prawo ¿¹dania 

zwoùania Walnego Zgromadzenia przysùuguje tak¿e akcjonariuszom bêd¹cym zaùo¿ycielami Spóùki. 
3) Prawo do zaskar¿ania uchwaù Walnego Zgromadzenia na zasadach okre�lonych w art. 422 � 427 
Ksh. 
4) Prawo do ¿¹dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na 

wniosek akcjonariuszy, reprezentuj¹cych co najmniej jedn¹ pi¹t¹ czê�ã kapitaùu zakùadowego wybór 

Rady Nadzorczej powinien byã dokonany przez najbli¿sze Walne Zgromadzenie w drodze gùosowania 

oddzielnymi grupami. Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Spóùki Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùywani i 

odwoùywani s¹ w nastêpuj¹cy sposób: 
 3 trzech czùonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz¹cego powoùuj¹ i odwoùuj¹ w gùosowaniu 

na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj¹cy w Spóùce akcje imienne. Powoùywanie i 

odwoùywanie nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów wynikaj¹cych z akcji imiennych.  
 2 (dwóch) czùonków Rady powoùuje i odwoùuje Walne Zgromadzenie. 
5) Prawo do ¿¹dania zbadania przez biegùego okre�lonego zagadnienia zwi¹zanego z utworzeniem 

spóùki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwaùê w tym 

przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 
posiadaj¹cych co najmniej 5% ogólnej liczby gùosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o 
Ofercie); je¿eli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, 

wnioskodawcy mog¹ wyst¹piã o wyznaczenie takiego rewidenta do S¹du Rejestrowego w terminie 14 

dni od powziêcia uchwaùy (art. 85 Ustawy o Ofercie). 
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6) Prawo do uzyskania informacji o Spóùce w zakresie i w sposób okre�lony przepisami prawa, w 

szczególno�ci zgodnie z art. 428 Ksh. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarz¹d jest obowi¹zany 

do udzielenia akcjonariuszowi na jego ¿¹danie informacji dotycz¹cych Spóùki, je¿eli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objêtej porz¹dkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono 

ujawnienia ¿¹danej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgùosiù sprzeciw do 

protokoùu, mo¿e zùo¿yã wniosek do S¹du Rejestrowego o zobowi¹zanie Zarz¹du do udzielenia 

informacji (art. 429 Ksh). 
7) Prawo do imiennego �wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz¹cy 

rachunek papierów warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 
328 § 6 Ksh). 
8) Prawo do ¿¹dania wydania odpisów sprawozdania Zarz¹du z dziaùalno�ci Spóùki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegùego rewidenta 

najpóêniej na piêtna�cie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh). 
9) Prawo do przegl¹dania w lokalu Zarz¹du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu oraz ¿¹dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz¹dzenia (art. 407 § 1 

Ksh). 
10) Prawo do ¿¹dania wydania odpisu wniosków w sprawach objêtych porz¹dkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh). 
11) Prawo do zùo¿enia wniosku o sprawdzenie listy obecno�ci na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybran¹ w tym celu komisjê, zùo¿on¹ co najmniej z trzech osób. Wniosek mog¹ zùo¿yã akcjonariusze, 

posiadaj¹cy jedn¹ dziesi¹t¹ kapitaùu zakùadowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. 

Wnioskodawcy maj¹ prawo wyboru jednego czùonka komisji (art. 410 § 2 Ksh). 
12) Prawo do przegl¹dania ksiêgi protokoùów oraz ¿¹dania wydania po�wiadczonych przez Zarz¹d 

odpisów uchwaù (art. 421 § 2 Ksh). 
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz¹dzonej Spóùce na zasadach okre�lonych 

w art. 486 i 487 Ksh, je¿eli Spóùka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz¹dzonej jej szkody w 

terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz¹dzaj¹cego szkodê. 
14) Prawo do przegl¹dania dokumentów oraz ¿¹dania udostêpnienia w lokalu Spóùki bezpùatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku poù¹czenia spóùek), w art. 540 

§ 1 Ksh (w przypadku podziaùu Spóùki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przeksztaùcenia Spóùki). 
15) Prawo do przegl¹dania ksiêgi akcyjnej i ¿¹dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporz¹dzenia (art. 341 § 7 Ksh). 
16) Prawo ¿¹dania, aby spóùka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliùa informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale¿no�ci wobec okre�lonej spóùki handlowej albo spóùdzielni 

bêd¹cej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zale¿no�ci ustaù. Akcjonariusz 

mo¿e ¿¹daã równie¿ ujawnienia liczby akcji lub gùosów albo liczby udziaùów lub gùosów, jakie ta spóùka 

handlowa posiada, w tym tak¿e jako zastawnik, u¿ytkownik lub na podstawie porozumieñ z innymi 

osobami. Ý¹danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byã zùo¿one na pi�mie (art. 6 § 4 i 6 

Ksh). 

21.2.4. Opis dziaùañ niezbêdnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem 

tych zasad, które maj¹ bardziej znacz¹cy zakres ni¿ jest to wymagane przepisami 

prawa 

Kapitaù zakùadowy Emitenta dzieli siê na 668 000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 822 000 

akcji zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da.  
Zgodnie z § 9 Statutu Spóùki przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwaùy 

Walnego Zgromadzenia, chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub zstêpnych. W przypadku 
zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, pozostaùym akcjonariuszom 

posiadaj¹cym akcje imienne przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia akcji po cenie równej ich 

warto�ci bilansowej okre�lonej wedùug ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania 

finansowego Spóùki. Prawo to nale¿y wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od dnia 

zgùoszenia do spóùki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia do 

Spóùki. Zgodnie z § 10 Statutu Spóùki zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany 

Statutu. Natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
Uchwaù¹ nr 9 NWZ z dnia 20 wrze�nia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu Spóùki zmieniono § 10 ust 4.  

Statutu Spóùki nadaj¹c mu brzmienie: �Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz¹d 

na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne jest niedopuszczalna.� Powy¿sza zmiana Statutu nie zostaùa zarejestrowana przez s¹d. 
 
Za wyj¹tkiem wy¿ej wskazanych, Statut Spóùki w zakresie dziaùañ niezbêdnych do zmiany praw 
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posiadaczy akcji, nie przewiduje zasad, które maj¹ bardziej znacz¹cy zakres ni¿ jest to wymagane 

przepisami prawa. 
Zgodnie z przepisami Ksh, Spóùka mo¿e wydaã akcje o szczególnych uprawnieniach, a tak¿e 

przyznaã indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasaj¹ 

najpóêniej z dniem, w którym uprawniony przestaje byã akcjonariuszem Spóùki. 
Akcje uprzywilejowane, z wyj¹tkiem akcji niemych, powinny byã imienne, a uprzywilejowanie, o którym 

mowa mo¿e dotyczyã m.in. prawa gùosu, prawa do dywidendy lub podziaùu maj¹tku w przypadku 

likwidacji spóùki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa gùosu nie mo¿e dotyczyã spóùki publicznej, a 

ponadto jednej akcji nie mo¿na przyznaã wiêcej ni¿ 2 gùosy i w przypadku zamiany takiej akcji na akcjê 

na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrze¿onym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. 
Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mog¹ przyznawaã uprawnionemu dywidendê, która 

przewy¿sza nie wiêcej ni¿ o poùowê dywidendê przeznaczon¹ do wypùaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet 
dywidendy) i nie korzystaj¹ one z pierwszeñstwa zaspokojenia przed pozostaùymi akcjami (nie dotyczy 

akcji niemych). Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy mo¿e byã wyù¹czone prawo gùosu 

(akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypùacono w peùni 

albo czê�ciowo dywidendy w danym roku obrotowym, mo¿na przyznaã prawo do wyrównania z zysku 

w nastêpnych latach, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie 
szczególnych uprawnieñ mo¿na uzale¿niã od speùnienia dodatkowych �wiadczeñ na rzecz spóùki, 

upùywu terminu lub ziszczenia siê warunku. Akcjonariusz mo¿e wykonywaã przyznane mu szczególne 

uprawnienia zwi¹zane z akcj¹ uprzywilejowan¹ po zakoñczeniu roku obrotowego, w którym wniósù w 

peùni swój wkùad na pokrycie kapitaùu zakùadowego. 
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wy¿ej, mog¹ byã przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 

akcjonariuszowi i dotyczyã mog¹ m.in. prawa powoùywania lub odwoùywania czùonków zarz¹du, rady 

nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych �wiadczeñ od spóùki. Przyznanie osobistego 

uprawnienia mo¿na uzale¿niã od dokonania oznaczonych �wiadczeñ, upùywu terminu lub ziszczenia 

siê warunku. Do uprawnieñ przyznanych akcjonariuszowi osobi�cie nale¿y stosowaã odpowiednio 

ograniczenia dotycz¹ce zakresu i wykonywania uprawnieñ wynikaj¹cych z akcji uprzywilejowanych. 
Opisane wy¿ej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz 

przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnieñ, musz¹ zostaã 

odzwierciedlone w Statucie Spóùki i w zwi¹zku z tym wymagana jest zmiana Statutu w takim zakresie. 

Zgodnie z art. 430 § 1 Ksh, zmiana statutu wymaga uchwaùy walnego zgromadzenia i wpisu do 

rejestru. Uchwaùa zmieniaj¹ca statut powinna zawieraã wskazanie akcji uprzywilejowanych lub 

odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane s¹ osobiste uprawnienia, rodzaj 

uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe 
warunki, od których speùnienia uzale¿nione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio 

osobistego uprawnienia. Uchwaùa dotycz¹ca zmiany statutu zapada wiêkszo�ci¹ trzech czwartych 

gùosów, przy czym uchwaùa dotycz¹ca zmiany statutu, zwiêkszaj¹ca �wiadczenia akcjonariuszy lub 

uszczuplaj¹ca prawa przyznane osobi�cie poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Ksh, 

wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 Ksh). Statut Emitenta nie 

ustanawia surowszych warunków podjêcia uchwaùy w sprawie zmiany Statutu. Je¿eli zmiana Statutu 

nie jest zwi¹zana z podwy¿szeniem kapitaùu zakùadowego po podjêciu przez walne zgromadzenie 

uchwaùy, zarz¹d ma 3 miesi¹ce na zgùoszenie do s¹du rejestrowego zmiany statutu (art. 430 § 2 Ksh). 

21.2.5. Opis zasad okre�laj¹cych sposób zwoùania zwyczajnych corocznych 

walnych zgromadzeñ akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeñ 

akcjonariuszy, wù¹cznie z zasadami uczestnictwa w nich 

Statut Spóùki reguluje kwestiê zwoùywania Walnych Zgromadzeñ, wù¹cznie z zasadami uczestnictwa w 
nich, w sposób opisany poni¿ej. W pozostaùym zakresie zastosowanie znajd¹ odpowiednie 

postanowienia Ksh. 
Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym organem Spóùki. Walne Zgromadzenie zwoùuje siê w trybie 

zwyczajnym i nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenia odbywaj¹ siê w siedzibie Spóùki lub w 

Warszawie. 
Walne Zgromadzenie zwoùuje Zarz¹d. Prawo zwoùania Walnego Zgromadzenia sùu¿y równie¿ 

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

Tryb i zasady zwoùania Walnego Zgromadzenia okre�laj¹ przepisy Kodeksu spóùek handlowych. 

Prawo ¿¹dania zwoùania Walnego Zgromadzenia przysùuguje tak¿e akcjonariuszom, bêd¹cym 

zaùo¿ycielami Spóùki. 
Uchwaùy mo¿na podejmowaã i bez formalnego zwoùania, je¿eli caùy kapitaù akcyjny jest 

reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani 
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co do umieszczenia poszczególnych spraw w porz¹dku dziennym Zgromadzenia. W sprawach nie 

objêtych porz¹dkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie chwaù pod warunkiem , ¿e caùy kapitaù 

akcyjny  reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt  z obecnych nie podniósù sprzeciwu co 

do powziêcia uchwaù. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  powinno odbyã siê nie póêniej ni¿ 6 (sze�ã) 

miesiêcy po upùywie ka¿dego roku obrotowego. 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y w szczególno�ci: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz¹du Spóùki, bilansu oraz rachunku zysku i strat 

za rok ubiegùy, 
2) decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat, 
3) udzielanie czùonkom Rady Nadzorczej i czùonkom  Zarz¹du pokwitowania z  wykonania przez nich 

obowi¹zków, 
4) tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitaùów rezerwowych i celowych,  
5) wybór i odwoùywanie czùonków Rady Nadzorczej i Zarz¹du, 
6) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
7) podwy¿szenie lub obni¿enie kapitaùu zakùadowego, 
8) zmiana przedmiotu przedsiêbiorstwa Spóùki, 
9) zmiana Statutu Spóùki, 
10) rozwi¹zanie i likwidacja Spóùki, wybór i odwoùanie likwidatorów, 
11) zbycie i wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u¿ytkowania, 
12) zbycie nieruchomo�ci fabrycznej Spóùki, 
13) emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeñstwa, 
14) ustalenie wysoko�ci wynagrodzenia czùonków Rady Nadzorczej, 
15) inne sprawy zastrze¿one dla Walnego Zgromadzenia  przepisami Kodeksu spóùek handlowych, 
16) podejmowanie uchwaù w sprawie przeniesienia wùasno�ci lub zastawienia akcji imiennych, 
17) udzielanie zezwolenia czùonkom Rady Nadzorczej do zajmowania siê dziaùalno�ci¹ konkurencyjn¹ 

lub maj¹c¹ znamiona dziaùalno�ci konkurencyjnej w stosunku do Spóùki. 
 
Akcja na Walnym Zgromadzeniu daje prawo do 1 gùosu z zastrze¿eniem akcji uprzywilejowanych, 

które daj¹ prawo do 2 gùosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Uchwaùy zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów oddanych, chyba ¿e Kodeks spóùek handlowych 
stanowi inaczej. 
Organizacjê i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy okre�la 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Emitenta. 

21.2.6. Krótki opis postanowieñ Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogùyby 

spowodowaã opóênienie lub odroczenie lub uniemo¿liwienie zmiany kontroli nad 

Emitentem 

Zgodnie z § 9 Statutu Spóùki przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwaùy 

Walnego Zgromadzenia, chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub zstêpnych. W przypadku 
zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, pozostaùym akcjonariuszom 

posiadaj¹cym akcje imienne przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia akcji po cenie równej ich 

warto�ci bilansowej okre�lonej wedùug ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania 
finansowego Spóùki. Prawo to nale¿y wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od dnia 

zgùoszenia do spóùki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia do 

Spóùki. Zgodnie z § 10 Statutu Spóùki zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany 
Statutu. Natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
Uchwaù¹ nr 9 NWZ z dnia 20 wrze�nia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu Spóùki zmieniono § 10 ust 4.  

Statutu Spóùki nadaj¹c mu brzmienie: �Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz¹d 

na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne jest niedopuszczalna.� Powy¿sza zmiana Statutu nie zostaùa zarejestrowana przez s¹d. 
 
Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Spóùki Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùywani i odwoùywani s¹ w 

nastêpuj¹cy sposób: 
 trzech czùonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz¹cego powoùuj¹ i odwoùuj¹ w gùosowaniu na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj¹cy w Spóùce akcje imienne. Powoùywanie i 

odwoùywanie nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów wynikaj¹cych z akcji imiennych.  
 dwóch czùonków Rady powoùuje i odwoùuje Walne Zgromadzenie. 
 
Poza wskazanymi wy¿ej Statut nie zawiera postanowieñ, które mogùyby spowodowaã opóênienie, 

odroczenie lub uniemo¿liwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 
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21.2.7. Wskazanie postanowieñ Statutu lub regulaminów reguluj¹cych progow¹ 

wielko�ã posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu 

posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut nie zawiera postanowieñ, reguluj¹cych progow¹ wielko�ã posiadanych akcji, po przekroczeniu 

której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8. Opis warunków naùo¿onych postanowieniami Statutu, regulaminami, którym 

podlegaj¹ zmiany kapitaùu, je¿eli te s¹ bardziej rygorystyczne ni¿ okre�lone 

wymogami obowi¹zuj¹cego prawa 

Statut nie okre�la warunków, którym podlegaj¹ zmiany kapitaùu zakùadowego, w sposób bardziej 

rygorystyczny ni¿ przepisy Ksh. 

22. ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY 

KAPITA£OWEJ 

Poni¿ej przedstawiono podsumowanie istotnych umów, innych ni¿ zawierane w normalnym toku 

dziaùalno�ci Emitenta, których stron¹ jest Emitent, za ostatnie 2 lata poprzedzaj¹ce datê publikacji 

Prospektu. 

22.1. UMOWY KREDYTOWE, ZASTAWÓW I PORÆCZEÑ EMITENTA 

 

1. Umowa nr 2763/21/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we 
Wrocùawiu, o kredyt w rachunku bie¿¹cym, w kwocie 1.750 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 

marca 2004 r. do 30 marca 2007 r. 
Kredyt przeznaczony na finansowanie aktywów obrotowych Emitenta. 
Warunki kredytu: 
Oprocentowanie:  WIBOR 1M+1% 
Zabezpieczenie:  
a/ zastaw rejestrowy na zapasach o warto�ci 5.000.000,- zù wraz z cesj¹ praw z polisy 

ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu 
b/ cesji wierzytelno�ci  z umowy handlowej z dnia 01.03.2003. zawartej pomiêdzy Kredytobiorc¹ a 

TBD Spóùka Akcyjna 
c/ cesji wierzytelno�ci  z umowy o wspóùpracy z dnia 23.05.2002. zawartej pomiêdzy Kredytobiorc¹ a 

KFFiL �NOBILES� Spóùka z o.o. 
d/ cesji wierzytelno�ci  z umowy dostawy z dnia 01.01.2002. zawartej pomiêdzy Kredytobiorc¹ a 

SAINT-GOBAIN Weber Terranova Spóùka z o.o. 
 
2. Umowa nr 08/034/04/Z/VV, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z BRE Bank Spóùka Akcyjna  w 

Warszawie Oddziaù Regionalny w Szczecinie, o kredyt w rachunku bie¿¹cym w kwocie 1.500 tys. 
PLN, udzielonym na okres od 9 kwietnia 2004 r. do 30 marca 2007 r.   

Kredyt przeznaczony na finansowanie aktywów obrotowych Emitenta. 
Warunki kredytu: 
Oprocentowanie:. WIBOR 1M+1,5% 
Zabezpieczenie:  
a/ hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000,- PLN ma nieruchomo�ci  w Sùupsku przy ul. Lutosùawskiego 

17A kw.16913 ,wraz z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej 
b/ weksel wùasny in blanco  
3. Umowa nr 08/035/04/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z  BRE Bank Spóùka Akcyjna  w 

Warszawie Oddziaù Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy zùotowy w kwocie 7.500 tys. PLN, 

udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r. do 30 marca 2007 r.  
Kredyt przeznaczony na finansowanie aktywów obrotowych Emitenta. 
Warunki kredytu: 
Oprocentowanie:. WIBOR 1 M +1% 
Zabezpieczenie:  
a/ hipoteka kaucyjna do kwoty 6.000.000,- PLN ma nieruchomo�ci  w Sùupsku przy ul. Lutosùawskiego 

17A  kw.16913, wraz z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej 
b/ przewùaszczenie maszyn i urz¹dzeñ Kredytobiorcy o warto�ci  2.255.559,20 PLN, wraz z cesj¹ praw 
z polisy ubezpieczeniowej 
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c/ weksel wùasny in blanco 
 
 
4. Umowa nr 2763/22/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we 

Wrocùawiu, o rewolwingowy kredyt obrotowy  w kwocie 6.323 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 

marca 2004 r. do 10 marca 2007 r.    
Kredyt przeznaczony na finansowanie aktywów obrotowych Emitenta. 
Warunki kredytu: 
Oprocentowanie:. WIBOR 1 M +1,2% 
Zabezpieczenie:  
a/ zastaw rejestrowy na dwóch wtryskarkach STORK o warto�ci 1.066.210,- zù wraz z cesj¹ praw z 

polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu 
b/ zastaw rejestrowy na maszynie do nadruku offset  M.O.S.S. o warto�ci 1.181.798,- zù wraz z cesj¹ 

praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu 
c/ zastaw rejestrowy na maszynie do nadruku offset KASE o warto�ci 205.696,- zù wraz z cesj¹ praw z 

polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu 
d/ zastaw rejestrowy na wtryskarce Krauss-Maffei o warto�ci 443.787,- zù wraz z cesj¹ praw z polisy 

ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu 
e/ zastaw rejestrowy na sze�ciu wtryskarkach zakupionych ze �rodków uzyskanych z publicznej emisji 

akcji  o warto�ci ù¹cznej 5.860.000,- zù  wraz z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu 

zastawu 
f/ zastaw rejestrowy na zapasach o warto�ci 2.000.000 zù wraz z cesj¹ praw z umowy ubezpieczenia 
 
 
5. Umowa po¿yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urzêdem Pracy w 

Sùupsku, w kwocie 821 tys. PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 

28 grudnia 2007 r.   
Warunki po¿yczki: 
Oprocentowanie: 50% zmiennej stopy kredytu lombardowego 
Zabezpieczenie:  
umowa przewùaszczenia czterech maszyn Krauss-Maffei o warto�ci 1.386.237,86 zù zakupionych w 

ramach po¿yczki wraz z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej. 
 
 
6. Porêczenie cywilne za UNIPROD Sp. z o.o. w banku PEKAO SA w Sùupsku z tytuùu umów 

kredytowych na kwotê: 
- 220.000 EUR, podpisane w dniu 03.07.2001 r. obowi¹zuj¹ce do dnia do dnia 30.11.2005 r. 
- 25.100 EUR., podpisane w dniu 30.07.2001 r. obowi¹zuj¹ce do dnia do dnia 30.11.2005 r. 

 

22.1.1. Umowy kredytowe, zastawów i porêczeñ Spóùki zale¿nej 

Umowa nr 7605K78 zawarta przez Plast-Box Ukraina z WAT �Ukreximbank� z siedzib¹ w 

Czernichowie, Ukraina o kredyt obrotowy w kwocie 500 tys. USD.  
Kredyt przeznaczony na finansowanie aktywów obrotowych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 
Warunki kredytu: 
Oprocentowanie: 12% 
Zabezpieczenie:  
a) �rodki trwaùe o warto�ci 1148056,79 UAH,  
b) tworzywo � polipropylen o warto�ci 55120,- UAH 
 

22.2. INNE UMOWY EMITENTA 

 
Umowy leasingowe: 

 
1. Umowa nr 00/02334/02 zawarta w dniu 06.09.2002 r. z BA-Creditanstalt-Leasing  Poland Sp. z o.o. 
(obecnie BPH Leasing SA) Kwota 219.126,39 EUR na formy wtryskowe do produkcji wiader i pokryw 
� 12 szt. Zakoñczenie umowy � paêdziernik 2006 r. 
Oprocentowanie: 9,04% 
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2. Umowa nr GD/12520/2003 zawarta w dniu 28.01.2003 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. Warszawa. 
Kwota 49.309,78 EUR na regaùy magazynowe � 1 szt.. Zakoñczenie umowy � kwiecieñ 2007 r. 
Oprocentowanie: 9,62% 
 
3. Umowa nr WJ1/00002/2003 zawarta w dniu 20.02.2003 r. z BZ WBK Finanse & Leasing SA 
Poznañ. Kwota 1.125.000,- zù na formy wtryskowe � 12 szt. Zakoñczenie umowy � luty 2008 r. 
Oprocentowanie: 10,22% 
Zabezpieczenie: 
a/ zastaw bankowy na samochód ciê¿arowy Renault Laguna � warto�ã 84.000,- zù 
b/ hipoteka kaucyjna na nieruchomo�ci w Wytownie dziaùka 111/1 � warto�ã 646.400,- zù. 
 
4. Umowa nr ZJ/1/00014/2004 zawarta w dniu 05.03.2004 r. z BZ WBK Leasing SA Poznañ. Kwota 

52.114,74 zù na samochód � 1 szt. Zakoñczenie umowy � kwiecieñ 2007 r. 
Oprocentowanie: 9,28% 
 
5. Umowa nr C00009737 zawarta w dniu 28.10.2004 r. z Renault Credit Polska Sp. z o.o. Warszawa. 
Kwota 147.008,20 zù na samochód � 1 szt. Zakoñczenie umowy � wrzesieñ 2008 r. 
Oprocentowanie: 11,97% 
 
6. Umowa nr 11012 zawarta w dniu 08.12.2004 r. z SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. 
Warszawa. Kwota 430.559,39 zù na robot � 1 szt. Zakoñczenie umowy � paêdziernik 2009 r. 
Oprocentowanie: 10,086% 
 
7. Umowa nr ZJ5/00002/2005 zawarta w dniu 02.03.2005 r.  z BZ WBK Leasing SA Poznañ. Kwota 

74.831,52 zù na wózek widùowy � 1 szt. Zakoñczenie umowy � marzec 2006 r. 
Oprocentowanie: 10,40% 
 
8. Umowa nr PLAST-BOX/GD/25761/2005 zawarta w dniu 15.06.2005 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. 
Warszawa. Kwota 771.337,60 zù na wtryskarki � 3 szt. Zakoñczenie umowy � lipiec 2010 r. 
Oprocentowanie: 8,73% 
 
9. Umowa nr PLAST-BOX/GD/25767/2005 zawarta w dniu 15.06.2005 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. 
Warszawa. Kwota 666.000,- zù na formy wtryskowe � 5 szt. Zakoñczenie umowy � lipiec 2010 r. 
Oprocentowanie: 8,74% 
10. Umowa nr 12632 zawarta w dniu 13.12.2005 r. z SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. 
Warszawa. Kwota 1.722.208,80 zù na wtryskarki � 3 szt. i roboty � 2 szt. Zakoñczenie umowy � 
czerwiec 2010 r. 
Oprocentowanie: 5,13% 
 
11. Umowa nr PLAST-BOX/GD/34206/2006 zawarta w dniu 30.06.2005 r. z BRE Leasing Sp. z o.o. 
Warszawa. Kwota 589.000,- zù na formy wtryskowe � 4 szt. Zakoñczenie umowy � czerwiec 2011 r. 
Oprocentowanie: 7,20% 
 
12. Umowa nr ZJ5/00019/2006 zawarta w dniu 22.06.2006 r. z  BZ WBK Leasing SA Poznañ. Kwota 

45.182,80 zù na samochód � 1 szt. Zakoñczenie umowy � czerwiec 2011 r. 
Oprocentowanie: 7,28% 
 
Umowy ubezpieczenia: 

 
1. Umowa ubezpieczenia mienia nr 06430/RP/SZ/2006/2 zawarta z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeñ Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie , okres ubezpieczenia 

21.06.2005 do 20.06.2007, suma ubezpieczenia 53.090.504,43 zù. 
 
2. Umowa ubezpieczenia warto�ci inwestycji bezpo�redniej nr IN/IBZ/P/B/1/2005 zawarta z Korporacj¹ 

Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych Spóùk¹ Akcyjn¹, okres ochrony ubezpieczeniowej � 
maksymalnie do 24 listopada 2019 r., suma ubezpieczenia � 580.000,00 USD. 
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22.2.1. Inne umowy Spóùki zale¿nej 

1. Umowa ubezpieczenia �rodków trwaùych z PZU Ukraina zawarta 15 grudnia 2005 r., zakoñczenie 

umowy 14 grudnia 2006 r., suma ubezpieczenia 3.802.357,30 hrywien. 
 
2. Umowa dzier¿awy kompleksu obiektów i nieruchomo�ci zawarta z �SOFTSWIT� Sp. z o.o. z 

siedzib¹ w Kijowie, Ukraina, zawarta dnia 12.08.2004 r. na czas okre�lony do 04.08.2019 r.  
 
 

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OÚWIADCZENIA 

EKSPERTÓW I OÚWIADCZENIE O UDZIA£ACH 

Emitent w Dokumencie Rejestracyjnym nie zamieszczaù o�wiadczenia lub raportu osoby okre�lanej 

jako ekspert. 

23.1. POTWIERDZENIE, ÝE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB 

TRZECICH ZOSTA£Y DOK£ADNIE POWTÓRZONE; �RÓD£A TYCH 

INFORMACJI 

Emitent zamie�ciù w czê�ci III Prospektu � dokument rejestracyjny informacje pochodz¹ce ze êródeù 

zewnêtrznych (The Future of Global Packaging, Pira International Ltd. UK/World Packaging 
Organization, SE, 2005 za artykuùem �W pogoni za Uni¹� Wacùawa Wasiaka, Dyrektora Krajowej Izby 

Opakowañ. Vidart nr 09 (185), sierpieñ 2006 oraz dane statystyczne GUS za lata 2000-2004 wraz z 
szacunkami na rok 2005  za artykuùem: Opakowania z tworzyw sztucznych - polski rynek na tle �wiata 

i europy � Jacenty Siewierski � Tworzywa Sztuczne i Chemia NR 4 � Lipiec/Sierpieñ 2006r). 
Informacje te zostaùy powtórzone z zachowaniem pierwotnego znaczenia i nie zostaùy pominiête 

¿adne fakty, które sprawiùyby, ¿e powtórzone informacje byùyby niedokùadne lub wprowadzaùyby w 

bù¹d. 

24. DOKUMENTY UDOSTÆPNIONE DO WGL¥DU 

W okresie wa¿no�ci niniejszego Prospektu w siedzibie Emitenta w Sùupsku, przy ul. Lutosùawskiego 

17 A mo¿na zapoznawaã siê z przedstawionymi poni¿ej dokumentami lub ich kopiami: 
1) Statutem Emitenta; 
2) Regulaminem Walnych Zgromadzeñ Emitenta; 
3) historycznymi informacjami finansowymi Emitenta wraz z opiniami biegùego rewidenta za ka¿de z 

trzech lat obrotowych poprzedzaj¹cych publikacjê niniejszego Prospektu oraz za I póùrocze 2006 r. 
 
Ponadto mo¿na zapoznawaã siê ze wskazanymi wy¿ej dokumentami w formie elektronicznej na 

stronie internetowej Emitenta  www.plast-box.com  w zakùadce  Dla inwestorów 

25. INFORMACJA O UDZIA£ACH W INNYCH 

PRZEDSIÆBIORSTWACH 

 
Tabela. Udziaùy Emitenta w innych przedsiêbiorstwach 

Nazwa jednostki Siedziba 

Przedmiot 

dziaùalno�ci 

przedsiêbiorstwa 

Charakter 

powi¹zania 

kapitaùowego 

Warto�ã 

udziaùów wg 

ceny nabycia 

Procent 

posiadanego 

kapitaùu 

zakùadowego 

Udziaù w 

ogólnej 

liczbie 

gùosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

Plast-Box Ukraina Sp. 
z o.o. 

Czernichów, 

Ukraina 

produkcja 
artykuùów z masy 
plastikowej 

jednostka 
zale¿na 2.856 tys. zù   100% 100% 

�ródùo: Emitent 
 

http://www.plast-box.com
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 CZÆÚÃ IV -  DOKUMENT OFERTOWY 
 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostaùy wskazane w 

Czê�ci III pkt 1.1 niniejszego Prospektu. 

1.2. OÚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

O�wiadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostaùy 

zamieszczone w Czê�ci III pkt 1.1 niniejszego Prospektu. 

2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA 

OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

PAPIERÓW WARTOÚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów 

warto�ciowych zostaùy wskazane w Czê�ci II Prospektu. 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1. OÚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Zarz¹d Emitenta o�wiadcza, i¿ na dzieñ zatwierdzenia Prospektu zarówno Spóùka, jak i Grupa 

Kapitaùowa dysponuj¹ odpowiednim i wystarczaj¹cym poziomem kapitaùu obrotowego, rozumianego 

jako zdolno�ã do uzyskania dostêpu do �rodków pieniê¿nych oraz innych dostêpnych pùynnych 

zasobów w celu terminowego spùacenia swoich zobowi¹zañ w wysoko�ci zapewniaj¹cej pokrycie 

bie¿¹cych potrzeb w okresie dwunastu kolejnych miesiêcy od dnia Prospektu.  

3.2. OÚWIADCZENIE O KAPITALIZACJI I ZAD£UÝENIU 

Zarz¹d Spóùki o�wiadcza na podstawie danych finansowych ustalonych w oparciu o jednostkowe 

sprawozdania finansowe Spóùki oraz skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitaùowej sporz¹dzone 

na dzieñ 30.06.2006 roku oraz na 30.09.2006 roku, ¿e kapitaù wùasny oraz zadùu¿enie Spóùki oraz 

Grupy Kapitaùowej maj¹ warto�ã oraz strukturê zgodn¹ z wielko�ciami jakie zostaùy przedstawione w 

tabelach zamieszczonych poni¿ej. 
 
Od dnia 30.09. 2006 nie zaszùa ¿adna istotna zmiana w sytuacji finansowej Spóùki i Grupy Kapitaùowej, 
w zwi¹zku z czym Zarz¹d Spóùki o�wiadcza tak¿e, ¿e kapitaù wùasny posiadany przez Spóùkê i Grupê 

Kapitaùow¹ na dzieñ zatwierdzenia Prospektu jest wystarczaj¹cy dla celów i skali prowadzonej 

dziaùalno�ci gospodarczej, a Spóùka i Grupa Kapitaùowa posiadaj¹ zdolno�ã do terminowego 

regulowania spùaty rat kapitaùowych i zaci¹gniêtego zadùu¿enia kredytowego w terminach 

wynikaj¹cych z zawartych umów. 
 
Tabela. Kapitaùy i zadùu¿enie Emitenta (w tys. zù) 

 30-06-2006 r. 

Zadùu¿enie krótkoterminowe ogóùem: 23 064 
- zabezpieczone  
1) kredyt krótkoterminowy 2 649 
2) kredyt dùugoterminowy w czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 2006 roku 6 720  
- niezabezpieczone  
1) zobowi¹zania z tytuùu dostaw 11 344 
2) zobowi¹zania z tytuùu podatków i ubezpieczeñ 723 
3) zobowi¹zania z tytuùu wynagrodzeñ 230 
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4) zobowi¹zania pozostaùe 1 398 
5) fundusze specjalne (ZFÚS) 0 
6) dywidenda 0 
Zadùu¿enie dùugoterminowe: 8 649 
- zabezpieczone  
1) kredyt dùugoterminowy z wyù¹czeniem czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 

2006 roku 

5 961 

leasing 2 688 
Kapitaù wùasny 23 204 
- kapitaù zakùadowy 7 450 
- kapitaù zapasowy 15 108 
- kapitaù rezerwowy 651 
- wynik z lat ubiegùych 0 
- wynik netto roku bie¿¹cego -5 
Warto�ã zadùu¿enia netto w krótkiej i �redniej perspektywie czasowej:  
A. Úrodki pieniê¿ne 153 
B. Ekwiwalenty �rodków pieniê¿nych (wyszczególnienie) 0 
C. Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu 0 
D. Pùynno�ã (A+B+C) 153 
E. Bie¿¹ce nale¿no�ci finansowe 0 
F. Krótkoterminowe zadùu¿enie w bankach 2 649 
G. Bie¿¹ca czê�ã zadùu¿enia dùugoterminowego 6 720 
H. Inne krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe 1 240  
I. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe (F+G+H) 10 609 
J. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (I-E-D) 10 456 
K. Dùugoterminowe kredyty i po¿yczki bankowe 5 961 
L. Wyemitowane obligacje 0 
M. Inne dùugoterminowe zobowi¹zania finansowe 2 688 
N. Dùugoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (K+L+M) 8 649 
O. Zadùu¿enie finansowe netto (J+N) 19 105 
 30-09-2006r. 

Zadùu¿enie krótkoterminowe ogóùem: 22 553 
- zabezpieczone  
1) kredyt krótkoterminowy                       2 620 
2) kredyt dùugoterminowy w czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 2006 roku 7 475  
- niezabezpieczone  
1) zobowi¹zania z tytuùu dostaw 10 791 
2) zobowi¹zania z tytuùu podatków i ubezpieczeñ 377 
3) zobowi¹zania z tytuùu wynagrodzeñ 212 
4) zobowi¹zania pozostaùe 1 078 
5) fundusze specjalne (ZFÚS) 0 
6) dywidenda 0 
Zadùu¿enie dùugoterminowe: 7 634 
- zabezpieczone  
1) kredyt dùugoterminowy z wyù¹czeniem czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 

2006 roku 

5 209 

leasing 2 425 
Kapitaù wùasny 23 206 
- kapitaù zakùadowy 7 450 
- kapitaù zapasowy 15 108 
- kapitaù rezerwowy 651 
- wynik z lat ubiegùych 0 
- wynik netto roku bie¿¹cego -3 
Warto�ã zadùu¿enia netto w krótkiej i �redniej perspektywie czasowej:  
A. Úrodki pieniê¿ne 319 
B. Ekwiwalenty �rodków pieniê¿nych (wyszczególnienie) 0 
C. Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu 0 
D. Pùynno�ã (A+B+C) 319 
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E. Bie¿¹ce nale¿no�ci finansowe 0 
F. Krótkoterminowe zadùu¿enie w bankach 2 620 
G. Bie¿¹ca czê�ã zadùu¿enia dùugoterminowego 7 475 
H. Inne krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe 1 048  
I. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe (F+G+H) 11 143 
J. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (I-E-D) 10 824 
K. Dùugoterminowe kredyty i po¿yczki bankowe 5 209 
L. Wyemitowane obligacje 0 
M. Inne dùugoterminowe zobowi¹zania finansowe  2 425 
N. Dùugoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (K+L+M) 7 634 
O. Zadùu¿enie finansowe netto (J+N) 18 458 
�ródùo: Emitent 
 
Zadùu¿enie po�rednie i warunkowe nie wystêpuje. 
 
Tabela. Kapitaùy i zadùu¿enie Grupy Kapitaùowej (w tys. zù) 
 30.06.2006 r. 

Zadùu¿enie krótkoterminowe ogóùem: 23 803 
- zabezpieczone  
1) kredyt krótkoterminowy 2 886 
2) kredyt dùugoterminowy w czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 2006 roku 6 720 
- niezabezpieczone  
1) zobowi¹zania z tytuùu dostaw 11 844 
2) zobowi¹zania z tytuùu podatków i ubezpieczeñ 730 
3) zobowi¹zania z tytuùu wynagrodzeñ 243 
4) zobowi¹zania pozostaùe 119 
5) fundusze specjalne (ZFÚS) 0 
6) dywidenda 0 
7) inne 1 261  
Zadùu¿enie dùugoterminowe: 8 649 
- zabezpieczone  
1) kredyt dùugoterminowy z wyù¹czeniem czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 

2006 roku 

5 961 

leasing 2 688 
Kapitaù wùasny  
- kapitaù zakùadowy 7 450 
- kapitaù zapasowy 15 108 
- kapitaù rezerwowy 651 
- wynik z lat ubiegùych -287 
- wynik netto roku bie¿¹cego 
 

10 

-ró¿nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz¹dkowanych 56 

Warto�ã zadùu¿enia netto w krótkiej i �redniej perspektywie czasowej:  
A. Úrodki pieniê¿ne 336 
B. Ekwiwalenty �rodków pieniê¿nych (wyszczególnienie) 0 
C. Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu 0 
D. Pùynno�ã (A+B+C) 336 
E. Bie¿¹ce nale¿no�ci finansowe 0 
F. Krótkoterminowe zadùu¿enie w bankach 2 886 
G. Bie¿¹ca czê�ã zadùu¿enia dùugoterminowego 6 720 
H. Inne krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe 1 240 
I. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe (F+G+H) 10 846 
J. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (I-E-D) 10 510 
K. Dùugoterminowe kredyty i po¿yczki bankowe 5 961 
L. Wyemitowane obligacje 0 
M. Inne dùugoterminowe zadùu¿enie finansowe  2 688 
N. Dùugoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (K+L+M) 8 049 
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O. Zadùu¿enie finansowe netto (J+N) 18 559 
 30.09.2006 r. 

Zadùu¿enie krótkoterminowe ogóùem:                     23 013 
- zabezpieczone  
1) kredyt krótkoterminowy                       2 673 
2) kredyt dùugoterminowy w czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 2006 roku                       7 475 
- niezabezpieczone  
1) zobowi¹zania z tytuùu dostaw                     11 114 
2) zobowi¹zania z tytuùu podatków i ubezpieczeñ                          384 
3) zobowi¹zania z tytuùu wynagrodzeñ                          223 
4) zobowi¹zania pozostaùe                       1 144 
5) fundusze specjalne (ZFÚS)                             0 
6) dywidenda                             0 
Zadùu¿enie dùugoterminowe:                       7 634 
- zabezpieczone  
1) kredyt dùugoterminowy z wyù¹czeniem czê�ci przypadaj¹cej do spùaty w 

2006 roku 

                      5 209 

leasing                       2 425 
Kapitaù wùasny                     22 938 
- kapitaù zakùadowy                       7 450 
- kapitaù zapasowy                     15 108 
- kapitaù rezerwowy                          651 
- wynik z lat ubiegùych                       -282 
- wynik netto roku bie¿¹cego                       -178 
- ró¿nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz¹dkowanych                         189 
Warto�ã zadùu¿enia netto w krótkiej i �redniej perspektywie czasowej:  
A. Úrodki pieniê¿ne                          385 
B. Ekwiwalenty �rodków pieniê¿nych (wyszczególnienie)                              0 
C. Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu                              0 
D. Pùynno�ã (A+B+C)                          385 
E. Bie¿¹ce nale¿no�ci finansowe                             0 
F. Krótkoterminowe zadùu¿enie w bankach                       2 673 
G. Bie¿¹ca czê�ã zadùu¿enia dùugoterminowego                       7 475  
H. Inne krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe                       1 048 
I. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe (F+G+H)                     11 196 
J. Krótkoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (I-E-D)                     10 811 
K. Dùugoterminowe kredyty i po¿yczki bankowe                      5 209 
L. Wyemitowane obligacje                              0 
M. Inne dùugoterminowe zobowi¹zania finansowe                        2 425 
N. Dùugoterminowe zadùu¿enie finansowe netto (K+L+M)                       7 634 
O. Zadùu¿enie finansowe netto (J+N)                     18 445 
 
Zadùu¿enie po�rednie i warunkowe nie wystêpuje. 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

ZAANGAÝOWANYCH W OFERTÆ 

Do osób zaanga¿owanych w ofertê nale¿¹: 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. peùni¹cy rolê Oferuj¹cego, 
IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. peùni¹cy funkcje doradcze przy czynno�ciach zwi¹zanych z 

przeprowadzeniem publicznej emisji Akcji serii E. 
Suprema Securities S.A. peùni¹ca funkcje doradcze przy czynno�ciach zwi¹zanych z 

przeprowadzeniem publicznej emisji Akcji serii E. 
 
Wy¿ej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaanga¿owane z ich ramienia w ofertê nie 

posiadaj¹ papierów warto�ciowych Spóùki. 
Wy¿ej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaanga¿owane z ich ramienia w ofertê nie maj¹ 

bezpo�redniego ani te¿ po�redniego interesu ekonomicznego, który zale¿y od sukcesu oferty. 
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Wysoko�ã wynagrodzenia BDM S.A. jest uzale¿niona od powodzenia Oferty.  
Wysoko�ã wynagrodzenia IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. nie jest uzale¿niona od powodzenia 

Oferty. 
Wysoko�ã wynagrodzenia Suprema Securities S.A. nie jest uzale¿niona od powodzenia Oferty. 

3.4. PRZES£ANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WP£YWÓW 

PIENIÆÝNYCH 

Emitent zdecydowaù siê na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spóùkê 

dodatkowych �rodków finansowych na rozwój dziaùalno�ci Spóùki.  
Emitent przewiduje, ¿e wpùywy z emisji Akcji serii E przy zakùadanej cenie maksymalnej 16,00 zù za 

jedn¹ Akcjê i doj�ciu do skutku emisji na maksymalnym poziomie wynios¹ 10.560 tys. zù, natomiast 

wpùywy pieniê¿ne netto � po odliczeniu kosztów emisji wynios¹ okoùo 10.090 tys. zù. 
Celem Spóùki jest zrealizowanie zaplanowanych na pocz¹tek 2007 projektów inwestycyjnych w 
zakùadzie w Sùupsku. Emitent zakùada, ¿e wpùywy z emisji Akcji serii E bêd¹ wystarczaj¹ce do 

realizacji zaplanowanych inwestycji. 
 
Planowane kierunki wykorzystania �rodków z emisji Akcji serii E, zaprezentowane zgodnie z 

priorytetami ich realizacji, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 
W pierwszej kolejno�ci wpùywy z emisji Akcji serii E zostan¹ przeznaczone na zakup �rodków 

trwaùych: 
- wielokrotnych form wtryskowych na wiadra � w kwocie 1.896,6 tys. PLN 
- wtryskarki z oprzyrz¹dowaniem � w kwocie 6.713,2 tys. PLN. 

 
Inwestycja wynika z realizacji przyjêtej przez Emitenta strategii rozwoju ukierunkowanej na 

zwiêkszenie efektywno�ci produkcji, zdolno�ci produkcyjnych oraz jako�ci wyrobów. Nakùady 

inwestycyjne zostan¹ poniesione na doposa¿enie Spóùki w wielokrotne formy wtryskowe na wiadra, 
nowoczesne wtryskarki  oraz urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce automatyzacjê  produkcji. 
Zakup wtryskarek z oprzyrz¹dowaniem oraz form wielokrotnych planuje siê na I kwartaù roku 2007. 
 
W drugiej kolejno�ci wpùywy z emisji Akcji serii E zostan¹ przeznaczone na zasilenie kapitaùu 

obrotowego, w efekcie czego nast¹pi poprawa pùynno�ci finansowej Emitenta. 

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOÚCIOWYCH 

OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

4.1. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH 

DO OBROTU AKCJI 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegaã siê o wprowadzenie do obrotu na 

rynku oficjalnych notowañ gieùdowych: 
- 660 000 Akcji zwykùych na okaziciela serii E, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci 

nominalnej 3 300 000 zù. 
- 660 000 Praw do akcji zwykùych na okaziciela serii E. 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 
- 660 000 Akcji zwykùych na okaziciela serii E, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci 

nominalnej 3 300 000 zù, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyù¹czeniem 

prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTA£Y 

UTWORZONE AKCJE 

Zgodnie z art. 431 § 1 Ksh w zwi¹zku z art. 430 Ksh podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego wymaga 
uchwaùy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwaùa taka, na mocy art. 415 Ksh, dla swej 

skuteczno�ci musi byã podjêta wiêkszo�ci¹ ¾ gùosów oddanych, o ile statut nie ustanawia surowszych 

warunków jej powziêcia. Poniewa¿ Statut Emitenta nie okre�la warunków, którym podlegaj¹ zmiany 

kapitaùu zakùadowego w sposób bardziej rygorystyczny ni¿ przepisy Ksh, uchwaùa zapadùa przy 

zachowaniu przewidzianej w Ksh wiêkszo�ci gùosów. 
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Zgùoszenie uchwaùy w sprawie podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego Spóùki do zarejestrowania 
powinno nast¹piã w terminie sze�ciu miesiêcy od dnia jej powziêcia, a w przypadku akcji nowej emisji 

bêd¹cych przedmiotem oferty publicznej objêtej prospektem emisyjnym na podstawie przepisów o 

ofercie publicznej � od dnia zatwierdzenia prospektu, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu 
nie mo¿e zostaã zùo¿ony po upùywie czterech miesiêcy od dnia powziêcia uchwaùy o podwy¿szeniu 

kapitaùu zakùadowego (art. 431 § 4 Ksh). 

4.3. WSKAZANIE, CZY PAPIERY WARTOÚCIOWE S¥ PAPIERAMI 

IMIENNYMI, CZY TEÝ NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJ¥ ONE FORMÆ 

DOKUMENTU, CZY S¥ ZDEMATERIALIZOWANE 

Akcje serii E s¹ akcjami zwykùymi na okaziciela. 
Akcje serii E nie bêd¹ miaùy formy dokumentu. Rejestr Akcji serii E prowadzony bêdzie przez Krajowy 

Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A.  
Prawa do akcji serii E nie bêd¹ miaùy formy dokumentu. 

4.4. WALUTA EMITOWANYCH AKCJI 

Warto�ã nominalna jednej Akcji serii E wynosi 5 zùotych polskich.  

4.5. OPIS PRAW, W£¥CZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, 

ZWI¥ZANYCH Z AKCJAMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH 

PRAW 

Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z akcjami Spóùki s¹ okre�lone w przepisach Kodeksu Spóùek 

Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegóùowych 

informacji nale¿y skorzystaã z porady osób i podmiotów uprawnionych do �wiadczenia usùug 

doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego. 

4.5.1. Prawa maj¹tkowe zwi¹zane z akcjami Spóùki 

Akcjonariuszowi Spóùki przysùuguj¹ nastêpuj¹ce prawa o charakterze maj¹tkowym: 
 
1) Prawo do dywidendy, to jest udziaùu w zysku Spóùki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegùego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypùaty 

akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Zysk rozdziela siê w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje 

¿adnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, ¿e na ka¿d¹ z akcji przypada dywidenda w 

takiej samej wysoko�ci. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s¹ akcjonariusze, którym 

przysùugiwaùy akcje w dniu dywidendy, który mo¿e zostaã wyznaczony przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie na dzieñ powziêcia uchwaùy o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesiêcy, 

licz¹c od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalaj¹c dzieñ dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak 

wzi¹ã pod uwagê regulacje KDPW i GPW. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równie¿ termin wypùaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W 

nastêpstwie podjêcia uchwaùy o przeznaczeniu zysku do podziaùu akcjonariusze nabywaj¹ roszczenie 

o wypùatê dywidendy. Roszczenie o wypùatê dywidendy staje siê wymagalne z dniem wskazanym w 

uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie 

okre�laj¹ terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 
Zastosowanie stawki wynikaj¹cej z zawartej przez Rzeczypospolita Polsk¹ umowy w sprawie 

zapobie¿enia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z tak¹ umow¹ w 

przypadku dochodów z dywidend jest mo¿liwe wyù¹cznie po przedstawieniu podmiotowi 

zobowi¹zanemu do potr¹cenia zryczaùtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, 

wydanego przez wùa�ciw¹ administracjê podatkow¹. Obowi¹zek dostarczenia certyfikatu ci¹¿y na 

podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze êródeù polskich odpowiednie dochody. Certyfikat 

rezydencji ma sùu¿yã przede wszystkim ustaleniu przez pùatnika, czy ma zastosowaã stawkê (b¹dê 

zwolnienie) ustalon¹ w umowie miêdzynarodowej, czy te¿ ze wzglêdu na istniej¹ce w¹tpliwo�ci, 

potr¹ciã podatek w wysoko�ci okre�lonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, je¿eli nierezydent 

udowodni, ¿e w stosunku do niego miaùy zastosowanie postanowienia umowy miêdzynarodowej, które 

przewidywaùy redukcjê krajowej stawki podatkowej (do caùkowitego zwolnienia wù¹cznie), bêdzie mógù 

¿¹daã stwierdzenia nadpùaty i zwrotu nienale¿nie pobranego podatku, bezpo�rednio od urzêdu 
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skarbowego. Poza tym nie istniej¹ inne ograniczenia ani szczególne procedury zwi¹zane z 

dywidendami w przypadku akcjonariuszy bêd¹cych nierezydentami. 
Kwota przeznaczona do podziaùu miêdzy akcjonariuszy nie mo¿e przekraczaã zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiêkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegùych oraz o kwoty przeniesione z 
utworzonych z zysku kapitaùów zapasowego i rezerwowych, które mog¹ byã przeznaczone na wypùatê 

dywidendy. Kwotê tê nale¿y pomniejszyã o niepokryte straty, akcje wùasne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustaw¹ lub statutem powinny byã przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitaùy 

zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawieraj¹ innych postanowieñ na 

temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, czêstotliwo�ci oraz akumulowanego lub 

nieakumulowanego charakteru wypùat. 
 
2) Prawo pierwszeñstwa do objêcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz mo¿e zostaã 

pozbawiony tego prawa w czê�ci lub w caùo�ci w interesie Spóùki moc¹ uchwaùy Walnego 

Zgromadzenia podjêtej wiêkszo�ci¹ co najmniej czterech pi¹tych gùosów; przepisu o konieczno�ci 

uzyskania wiêkszo�ci co najmniej 4/5 gùosów nie stosuje siê, gdy uchwaùa o podwy¿szeniu kapitaùu 

zakùadowego stanowi, ¿e nowe akcje maj¹ byã objête w caùo�ci przez instytucjê finansow¹ 

(subemitenta), z obowi¹zkiem oferowania ich nastêpnie akcjonariuszom celem umo¿liwienia im 

wykonania prawa poboru na warunkach okre�lonych w uchwale oraz gdy uchwaùa stanowi, ¿e nowe 

akcje maj¹ byã objête przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym sùu¿y prawo poboru, 

nie obejm¹ czê�ci lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji 

mo¿e nast¹piã w przypadku, gdy zostaùo to zapowiedziane w porz¹dku obrad walnego zgromadzenia. 
 
3) Z akcjami Emitenta nie jest zwi¹zane inne prawo do udziaùu w zyskach Emitenta, w szczególno�ci 

Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spóùki w postaci wydania 

imiennych �wiadectw zaùo¿ycielskich, w celu wynagrodzenia usùug �wiadczonych przy powstaniu 

Spóùki, lub �wiadectw u¿ytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.  
 
4) Prawo do udziaùu w maj¹tku Spóùki pozostaùym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 

przypadku jej likwidacji; Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh maj¹tek pozostaùy po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli siê miêdzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez ka¿dego 

z nich wpùat na kapitaù zakùadowy; Statut Spóùki nie przewiduje ¿adnego uprzywilejowania w tym 

zakresie. 
 
5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. Akcje imienne serii B s¹ zbywalne, niepodzielne i 

dziedziczne. Przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwaùy Walnego 

Zgromadzenia, chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub zstêpnych. W przypadku zbywania 
akcji imiennych na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, pozostaùym akcjonariuszom 

posiadaj¹cym akcje imienne przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia akcji po cenie równej ich 

warto�ci bilansowej okre�lonej wedùug ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania 
finansowego Spóùki. Prawo to nale¿y wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od dnia 

zgùoszenia do spóùki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia do 

Spóùki. Zgodnie z § 10 Statutu Spóùki zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany 
Statutu. Natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
Uchwaù¹ nr 9 NWZ z dnia 20 wrze�nia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu Spóùki zmieniono § 10 ust 4.  

Statutu Spóùki nadaj¹c mu brzmienie: �Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz¹d 

na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne jest niedopuszczalna.� Powy¿sza zmiana Statutu nie zostaùa zarejestrowana przez s¹d. 
 
6) Prawo do obci¹¿ania posiadanych akcji zastawem lub u¿ytkowaniem. W okresie, gdy akcje spóùki 

publicznej, na których ustanowiono zastaw lub u¿ytkowanie, s¹ zapisane na rachunkach papierów 

warto�ciowych w domu maklerskim lub w banku prowadz¹cym rachunki papierów warto�ciowych, 

prawo gùosu z tych akcji przysùuguje akcjonariuszowi (art. 340 §3 Ksh). 
 
7) Po zebraniu caùego kapitaùu akcje mog¹ byã umarzane za zgod¹ wùa�cicieli akcji z czystego zysku 

rocznego lub poprzez obni¿enie kapitaùu akcyjnego. Kolejno�ã i numery akcji do umorzenia ustala 

Zarz¹d. Pozostaùe kwestie dotycz¹ce umorzenia akcji okre�la uchwaùa Walnego Zgromadzenia. 

4.5.2. Prawa korporacyjne zwi¹zane z akcjami Spóùki 

Akcjonariuszom Spóùki przysùuguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia zwi¹zane z uczestnictwem w Spóùce: 
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1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do gùosowania na 

Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Ksh). Ka¿dej akcji zwykùej na okaziciela przysùuguje jeden gùos na 

Walnym Zgromadzeniu. Ka¿dej akcji imiennej uprzywilejowanej przysùuguj¹ 2 gùosy na Walnym 

Zgromadzeniu. 
 
2) Prawo do zùo¿enia wniosku o zwoùanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zùo¿enia 

wniosku o umieszczenie w porz¹dku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom 

posiadaj¹cym co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapitaùu zakùadowego Spóùki (art. 400 §1 Ksh). We wniosku 

o zwoùanie Walnego Zgromadzenia nale¿y wskazaã sprawy wnoszone pod jego obrady. Je¿eli w 

terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ¿¹dania Zarz¹dowi nie zostanie zwoùane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, s¹d rejestrowy mo¿e, po wezwaniu Zarz¹du do zùo¿enia 

o�wiadczenia, upowa¿niã do zwoùania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 

wystêpuj¹cych z tym ¿¹daniem (art. 401 §1 Ksh). Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spóùki prawo ¿¹dania 

zwoùania Walnego Zgromadzenia przysùuguje tak¿e akcjonariuszom bêd¹cym zaùo¿ycielami Spóùki. 
 
3) Prawo do zaskar¿ania uchwaù Walnego Zgromadzenia na zasadach okre�lonych w art. 422�427 
Ksh. 
 
4) Prawo do ¿¹dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Ksh na 

wniosek akcjonariuszy, reprezentuj¹cych co najmniej jedn¹ pi¹t¹ czê�ã kapitaùu zakùadowego wybór 

Rady Nadzorczej powinien byã dokonany przez najbli¿sze Walne Zgromadzenie w drodze gùosowania 

oddzielnymi grupami. Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Spóùki Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùywani i 

odwoùywani s¹ w nastêpuj¹cy sposób: 
 3 trzech czùonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz¹cego powoùuj¹ i odwoùuj¹ w gùosowaniu 

na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj¹cy w Spóùce akcje imienne. Powoùywanie i 

odwoùywanie nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów wynikaj¹cych z akcji imiennych.  
 2 (dwóch) czùonków Rady powoùuje i odwoùuje Walne Zgromadzenie. 
 
5) Prawo do ¿¹dania zbadania przez biegùego okre�lonego zagadnienia zwi¹zanego z utworzeniem 

spóùki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwaùê w tym 

przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 
posiadaj¹cych co najmniej 5% ogólnej liczby gùosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych); je¿eli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o 

wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mog¹ wyst¹piã o wyznaczenie takiego 
rewidenta do S¹du Rejestrowego w terminie 14 dni od powziêcia uchwaùy (art. 85 ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spóùkach publicznych). 
 
6) Prawo do uzyskania informacji o Spóùce w zakresie i w sposób okre�lony przepisami prawa, w 

szczególno�ci zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarz¹d jest obowi¹zany 

do udzielenia akcjonariuszowi na jego ¿¹danie informacji dotycz¹cych Spóùki, je¿eli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objêtej porz¹dkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono 

ujawnienia ¿¹danej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgùosiù sprzeciw do 

protokoùu, mo¿e zùo¿yã wniosek do S¹du Rejestrowego o zobowi¹zanie Zarz¹du do udzielenia 

informacji (art. 429 Ksh). 
 
7) Prawo do imiennego �wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz¹cy 

rachunek papierów warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 
328 §6 Ksh). 
 
8) Prawo do ¿¹dania wydania odpisów sprawozdania Zarz¹du z dziaùalno�ci Spóùki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegùego rewidenta 

najpóêniej na piêtna�cie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Ksh). 
 
9) Prawo do przegl¹dania w lokalu Zarz¹du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu oraz ¿¹dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz¹dzenia (art. 407 §1 

Ksh). 
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10) Prawo do ¿¹dania wydania odpisu wniosków w sprawach objêtych porz¹dkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Ksh). 
 
11) Prawo do zùo¿enia wniosku o sprawdzenie listy obecno�ci na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybran¹ w tym celu komisjê, zùo¿on¹ co najmniej z trzech osób. Wniosek mog¹ zùo¿yã akcjonariusze, 

posiadaj¹cy jedn¹ dziesi¹t¹ kapitaùu zakùadowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. 

Wnioskodawcy maj¹ prawo wyboru jednego czùonka komisji (art. 410 §2 Ksh). 
 
12) Prawo do przegl¹dania ksiêgi protokoùów oraz ¿¹dania wydania po�wiadczonych przez Zarz¹d 

odpisów uchwaù (art. 421 §2 Ksh). 
 
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz¹dzonej Spóùce na zasadach okre�lonych 

w art. 486 i 487 Ksh, je¿eli Spóùka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz¹dzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz¹dzaj¹cego szkodê. 
 
14) Prawo do przegl¹dania dokumentów oraz ¿¹dania udostêpnienia w lokalu Spóùki bezpùatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 Ksh (w przypadku poù¹czenia spóùek), w art. 540 
§1 Ksh (przypadku podziaùu Spóùki) oraz w art. 561 §1 Ksh (w przypadku przeksztaùcenia Spóùki). 
 
15) Prawo do przegl¹dania ksiêgi akcyjnej i ¿¹dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporz¹dzenia (art. 341 §7 Ksh). 
 
16) Prawo ¿¹dania, aby spóùka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliùa informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale¿no�ci wobec okre�lonej spóùki handlowej albo spóùdzielni 

bêd¹cej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zale¿no�ci ustaù. Akcjonariusz 

mo¿e ¿¹daã równie¿ ujawnienia liczby akcji lub gùosów albo liczby udziaùów lub gùosów, jakie ta spóùka 

handlowa posiada, w tym tak¿e jako zastawnik, u¿ytkownik lub na podstawie porozumieñ z innymi 

osobami. Ý¹danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byã zùo¿one na pi�mie (art. 6 §4 i 6 

Ksh). 
 
17) prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela - zgodnie z § 10 Statutu Spóùki zmiana 

akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu. Uchwaù¹ nr 9 NWZ z dnia 20 wrze�nia 

2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spóùki zmieniono § 10 ust 4. w ten sposób, ¿e zmiany akcji 

imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarz¹d na wniosek akcjonariusza, a zmiana ta nie wymaga 

zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Powy¿sza zmiana 

Statutu nie zostaùa jeszcze zarejestrowana przez s¹d.  

4.6. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 

Podstaw¹ prawn¹ emisji Akcji serii E jest Uchwaùa nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. z dnia 20 wrze�nia 2006 r., zgodnie z któr¹ 

postanowiono dokonaã podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego o kwotê nie ni¿sz¹ ni¿ 5,00 zù (piêã zùoty) 

i nie wy¿sz¹ ni¿ 3.300.000 zù (trzy miliony trzysta tysiêcy zùotych) do kwoty nie wiêkszej ni¿ 10.750.000 
zù (dziesiêã milionów siedemset piêãdziesi¹t tysiêcy zùotych) poprzez ofertê publiczn¹ 660 000 

(sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) akcji zwykùych na okaziciela serii E.  
Uchwaù¹ nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
�Plast-Box� S.A. z dnia 20 wrze�nia 2006 r wyù¹czono prawo pierwszeñstwa do nabycia Akcji serii E 

przez dotychczasowych Akcjonariuszy. 
 
�W wyniku jawnego gùosowania nad uchwaù¹ w sprawie wyù¹czenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spóùki w odniesieniu do akcji Spóùki serii E podjêto uchwaùê nastêpuj¹cej tre�ci: 

 

Uchwaùa NR 5 

§ 1 

Dziaùaj¹c na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spóùek handlowych uchwala siê co nastêpuje: 

 

 

1. W interesie Spóùki, w odniesieniu do akcji serii E, wyù¹cza siê w caùo�ci prawo poboru przysùuguj¹ce 

dotychczasowym akcjonariuszom Spóùki. 

 

2. Opinia Zarz¹du Spóùki uzasadniaj¹ca powody wyù¹czenia prawa poboru oraz w sprawie zasad ustalania ceny 
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emisyjnej akcji serii E sporz¹dzona w my�l art. 433 § 2 Kodeksu spóùek handlowych stanowi zaù¹cznik do 

niniejszej uchwaùy. 

 

§ 2 

Uchwaùa wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

 

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia stwierdziù, ¿e za uchwaù¹ oddano 1 515 790 (sùownie: jeden milion piêãset 

piêtna�cie tysiêcy siedemset dziewiêãdziesi¹t) gùosów, gùosów przeciwnych nie byùo gùosów wstrzymuj¹cych siê 

100 (sùownie: sto), wobec powy¿szego uchwaùa zostaùa podjêta�. 
 
Tre�ã opinii Zarz¹du Spóùki w sprawie wyù¹czenia prawa poboru Akcji serii E zostaùa zacytowana w 

pkt. 5.3.3 czê�ã IV Dokument  ofertowy. 
 
 
�W wyniku jawnego gùosowania nad uchwaù¹ w sprawie podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego w drodze 

publicznej emisji akcji serii E podjêto uchwaùê nastêpuj¹cej tre�ci: 

 

Uchwaùa NR 6 

§1 Na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spóùek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spóùki uchwala siê, co nastêpuje: 

 

1. Kapitaù zakùadowy Spóùki zostaje podwy¿szony z kwoty 7.450.000 zù (siedem milionów czterysta piêãdziesi¹t 

tysiêcy zùotych) o kwotê nie ni¿sz¹ ni¿ 5,00 zù (piêã zùoty) i nie wy¿sz¹ ni¿ 3.300.000 zù (trzy miliony trzysta tysiêcy 

zùotych) do kwoty nie wiêkszej ni¿ 10.750.000 zù (dziesiêã milionów siedemset piêãdziesi¹t tysiêcy zùotych). 

 

2. Podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego Spóùki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisjê 

nowych akcji na okaziciela serii E, o warto�ci nominalnej 5,00 zù (piêã zùoty) ka¿da, w liczbie nie mniejszej ni¿ 1 

(jedna) akcja i nie wiêkszej ni¿ 660.000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) akcji (zwanych dalej "Akcjami Serii E"). 

 

3. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona w drodze uchwaùy podjêtej przez Zarz¹d Spóùki. 

 

4. Akcje Serii E uczestniczyã bêd¹ w dywidendzie pocz¹wszy od wypùat z zysku, jaki przeznaczony bêdzie do 

podziaùu za rok obrotowy koñcz¹cy siê 31 grudnia 2006 r. 

 

5. Akcje Serii E mog¹ byã pokryte wyù¹cznie wkùadem pieniê¿nym. 

 

6. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539). 

 

7. Akcje Serii E zostan¹ dopuszczone oraz wprowadzone do obrotu na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w 

Warszawie S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa¿nia Zarz¹d Spóùki do: 

 

- ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, 

 

- ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii E, 

 

- dokonywania wszelkich czynno�ci zwi¹zanych z budow¹ ksiêgi popytu na akcje serii E, 

 

- ustalenia terminów otwarcia i zamkniêcia subskrypcji Akcji Serii E, 

 

- okre�lenia warunków skùadania zapisów na Akcje Serii E, w tym dokonania podziaùu Akcji Serii E na transze i 

dokonywania przesuniêã pomiêdzy transzami, 

 

- zawierania umów z podmiotami upowa¿nionymi do przyjmowania takich zapisów, jak równie¿ do ustalania 

miejsc, w których bêd¹ przyjmowane zapisy na Akcje Serii E, 

 

- ustalenia pozostaùych zasad przydziaùu i dystrybucji Akcji Serii E w ramach poszczególnych transz, 

 

- dokonania przydziaùu Akcji Serii E w ramach poszczególnych transz, 

 

- zawarcia umowy o subemisjê inwestycyjn¹ lub subemisjê usùugow¹, je¿eli Zarz¹d uzna to za stosowne, 

 

- zùo¿enia o�wiadczenia o wysoko�ci objêtego kapitaùu zakùadowego, celem dostosowania wysoko�ci kapitaùu 

zakùadowego w Statucie Spóùki stosownie do tre�ci art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spóùek 

handlowych 
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§ 2 

Uchwaùa wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

 

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia stwierdziù, ¿e za uchwaù¹ oddano 1 515 890 (sùownie: jeden milion piêãset 

piêtna�cie tysiêcy osiemset dziewiêãdziesi¹t) gùosów, gùosów przeciwnych i  wstrzymuj¹cych siê nie byùo, wobec 

powy¿szego uchwaùa zostaùa podjêta jednogùo�nie�. 
 

 

 
�W wyniku jawnego gùosowania nad uchwaù¹ w sprawie wprowadzenia papierów warto�ciowych spóùki do 

obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji podjêto uchwaùê nastêpuj¹cej tre�ci: 

 

Uchwaùa NR 7 

 
 Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych oraz na podstawie 

art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia siê, co nastêpuje: 

 

 

§ 1 

Wyra¿a siê zgodê na dopuszczenie i wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do 

obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa reguluj¹cymi obrót papierami 

warto�ciowymi na rynku regulowanym. 

 

§ 2 

Wyra¿a siê zgodê na dopuszczenie i wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do 

obrotu gieùdowego na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

 

§ 3 

Wyra¿a siê zgodê oraz postanawia siê o dematerializacji akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E 

a nadto upowa¿nia siê Zarz¹d Spóùki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto�ciowych S.A. umowy 

o rejestracjê akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E. 

 

§ 4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa¿nia Zarz¹d Spóùki do: 

1) podjêcia wszelkich niezbêdnych dziaùañ maj¹cych na celu wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz 

Praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególno�ci uzyskania decyzji Komisji Nadzoru 

Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 
 

- podjêcia wszelkich niezbêdnych dziaùañ maj¹cych na celu wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz 

Praw do Akcji serii E do obrotu gieùdowego, w tym w szczególno�ci uzyskania zgody organów Gieùdy o 

dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu gieùdowego; 

 

3) podjêcia wszelkich niezbêdnych dziaùañ maj¹cych na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów 

Warto�ciowych umowy o rejestracjê papierów warto�ciowych akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji 

serii E w depozycie papierów warto�ciowych. 

 

§ 5 

Uchwaùa wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

 

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia stwierdziù, ¿e za uchwaù¹ oddano 1 515 890 (sùownie: jeden milion piêãset 

piêtna�cie tysiêcy osiemset dziewiêãdziesi¹t) gùosów, gùosów przeciwnych i  wstrzymuj¹cych siê nie byùo, wobec 

powy¿szego uchwaùa zostaùa podjêta jednogùo�nie.� 
 
 
 
�W wyniku jawnego gùosowania nad uchwaù¹ w sprawie zmiany Statutu Spóùki w zwi¹zku z podwy¿szeniem 

kapitaùu zakùadowego podjêto uchwaùê nastêpuj¹cej tre�ci: 

 

Uchwaùa NR 8 

 

W zwi¹zku z podwy¿szeniem kapitaùu zakùadowego, § 8 Statutu otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: 

 

1. Kapitaù zakùadowy Spóùki wynosi nie wiêcej ni¿ 10.750.000,- zù. (dziesiêã milionów siedemset piêãdziesi¹t 

tysiêcy zùotych) i dzieli siê na nie wiêcej ni¿ 2.150.000 (dwa miliony sto piêãdziesi¹t tysiêcy) akcji o warto�ci 

nominalnej 5,- zù. ka¿da akcja. 
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2. Akcjami Spóùki s¹: 

a) 170.790 (sto siedemdziesi¹t tysiêcy siedemset dziewiêãdziesi¹t) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 

00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079; od 017080 do 170790, 

 

b) 668.000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t osiem tysiêcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" o numerach od 

000001 do 022268, od 022269 do 044534, od 044535 do 066800; od 066801 do 668000, 

 

c) 1.210 (tysi¹c dwie�cie dziesiêã) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075 , 

od 0076 do 0112, od 0113 do 0121; od 0122 do 1210. 

 

d) 650.000 (sze�ãset piêãdziesi¹t tysiêcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, 

 

e) do 660.000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) akcji na okaziciela serii E. 

 

3. Spóùka mo¿e podwy¿szaã kapitaù zakùadowy w drodze zwiêkszenia warto�ci nominalnej akcji lub w drodze 

emisji nowych akcji. 

 
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia stwierdziù, ¿e za uchwaù¹ oddano 1 515 890 (sùownie: jeden milion piêãset 

piêtna�cie tysiêcy osiemset dziewiêãdziesi¹t) gùosów, gùosów przeciwnych i  wstrzymuj¹cych siê nie byùo, wobec 

powy¿szego uchwaùa zostaùa podjêta jednogùo�nie.� 
 
Uchwaùy nr 5, 6, 7, 8 zostaùy zaprotokoùowane w formie aktu notarialnego przez notariusza Annê Wojdygowsk¹ � 
notariusza w Kancelarii Notarialnej w Sùupsku (Rep. A nr 916/2006). 

4.7. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI AKCJI 

Zamiarem Emitenta jest, ¿eby zapisy na Akcje serii E rozpoczêùy siê w dniu 14 grudnia 2006 r., a 

termin przydziaùu upùyn¹ù 18 grudnia 2006 r. 

4.8. OPIS OGRANICZEÑ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI 

4.8.1. Ograniczenia wynikaj¹ce ze Statutu 

Zgodnie z par. 9 Statutu Spóùki przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji imiennej wymaga 

uchwaùy Walnego Zgromadzenia, chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub zstêpnych. W 

przypadku zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, pozostaùym 

akcjonariuszom posiadaj¹cym akcje imienne przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia akcji po cenie 

równej ich warto�ci bilansowej okre�lonej wedùug ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania 

finansowego Spóùki. Prawo to nale¿y wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od dnia 

zgùoszenia do spóùki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia do 

Spóùki i zapùatê ceny za akcje za po�rednictwem Spóùki. 
W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeñstwa Zarz¹d w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji ogùasza fakt zwoùania 

Walnego Zgromadzenia wyznaczaj¹c jego termin na dzieñ przypadaj¹cy w okresie nie dùu¿szym ni¿ 

30 dni od dnia ogùoszenia o zwoùaniu Walnego Zgromadzenia. Uchwaùa Walnego Zgromadzenia 

okre�li nabywcê akcji lub sposób jego ustalenia, sposób ustalenia ceny sprzeda¿y oraz czas przez jaki 

akcjonariusz jest zwi¹zany podjêt¹ uchwaù¹. Przy podejmowaniu uchwaùy o przeniesieniu wùasno�ci 

akcji, akcjonariusz którego ta uchwaùa dotyczy winien wstrzymaã siê od gùosowania nad jej tre�ci¹. 
Zbycie akcji imiennych z naruszeniem wy¿ej wymienionych postanowieñ jest bezskuteczne wobec 

Spóùki. 

4.8.2. Obowi¹zki i ograniczenia wynikaj¹ce z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Obrót papierami warto�ciowymi Emitenta, jako spóùki publicznej podlega ograniczeniom okre�lonym w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych oraz w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 

roku o nadzorze nad rynkiem kapitaùowym, zast¹piùy przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 

Warto�ciowymi. 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej: 
- papiery warto�ciowe objête zatwierdzonym prospektem emisyjnym mog¹ byã przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym wyù¹cznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 
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- dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 
warto�ciowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga 

po�rednictwa firmy inwestycyjnej. 
Czùonkowie zarz¹du, rady nadzorczej, prokurenci lub peùnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostaj¹ce z tym emitentem lub wystawc¹ w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mog¹ nabywaã lub zbywaã na 

rachunek wùasny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotycz¹cych akcji emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych z nimi powi¹zanych oraz dokonywaã na rachunek wùasny lub osoby 

trzeciej innych czynno�ci prawnych, powoduj¹cych lub mog¹cych powodowaã rozporz¹dzenie takimi 

instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniêtego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Okresem zamkniêtym jest: 
- okres od wej�cia w posiadanie przez osobê fizyczn¹ informacji poufnej dotycz¹cej emitenta lub 

instrumentów finansowych, speùniaj¹cych warunki okre�lone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomo�ci,  
- w przypadku raportu rocznego � dwa miesi¹ce przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo�ci lub okres pomiêdzy koñcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomo�ci, gdyby okres ten byù krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, ¿e 

osoba fizyczna nie posiadaùa dostêpu do danych finansowych, na podstawie których zostaù 

sporz¹dzony raport, 
- w przypadku raportu póùrocznego � miesi¹c przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo�ci lub okres pomiêdzy dniem zakoñczenia danego póùrocza a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomo�ci, gdyby okres ten byù krótszy od pierwszego ze wskazanych, 

chyba, ¿e osoba fizyczna nie posiadaùa dostêpu do danych finansowych, na podstawie których 

zostaù sporz¹dzony raport, 
- w przypadku raportu kwartalnego � dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo�ci lub okres pomiêdzy dniem zakoñczenia danego kwartaùu a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomo�ci, gdyby okres ten byù krótszy od pierwszego ze wskazanych, 

chyba, ¿e osoba fizyczna nie posiadaùa dostêpu do danych finansowych, na podstawie których 

zostaù sporz¹dzony raport. 
Osoby, wchodz¹ce w skùad organów zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych emitenta albo bêd¹ce 

prokurentami, inne osoby peùni¹ce w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które 

posiadaj¹ staùy dostêp do informacji poufnych dotycz¹cych bezpo�rednio lub po�rednio tego emitenta 

oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywieraj¹cych wpùyw na jego rozwój i 

perspektywy prowadzenia dziaùalno�ci gospodarczej s¹ obowi¹zane do przekazywania Komisji 

informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powi¹zane, o których mowa w art. 160 

ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na wùasny rachunek, transakcjach nabycia lub 

zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotycz¹cych akcji emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych powi¹zanych z tymi papierami warto�ciowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym lub bêd¹cych przedmiotem ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  
Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, ka¿dy: 
- kto osi¹gn¹ù lub przekroczyù 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby gùosów w 

spóùce publicznej,  
- kto posiadaù co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby gùosów w tej 

spóùce i w wyniku zmniejszenia tego udziaùu osi¹gn¹ù odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 

50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby gùosów, 
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziaùu ponad 10% ogólnej liczby gùosów, o co 

najmniej 2% ogólnej liczby gùosów w spóùce publicznej, której akcje dopuszczone s¹ do obrotu 

na rynku oficjalnych notowañ gieùdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby gùosów w spóùce 

publicznej, której akcje dopuszczone s¹ do innego rynku regulowanego, albo  
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziaùu ponad 33% ogólnej liczby gùosów, o co 

najmniej 1% ogólnej liczby gùosów, 
jest zobowi¹zany zawiadomiã o tym Komisjê oraz spóùkê w terminie 4 dni od dnia zmiany udziaùu w 

ogólnej liczbie gùosów b¹dê od dnia, w którym dowiedziaù siê o takiej zmianie lub przy zachowaniu 

nale¿ytej staranno�ci mógù siê o niej dowiedzieã. Zawiadomienie powinno zawieraã informacje o dacie 

i rodzaju zdarzenia powoduj¹cego zmianê udziaùu, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji 

posiadanych przed zmian¹ udziaùu i ich procentowym udziale w kapitale zakùadowym spóùki oraz o 

liczbie gùosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie gùosów, a tak¿e o liczbie 

aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakùadowym oraz o liczbie gùosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie gùosów. Zawiadomienie zwi¹zane z 
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osi¹gniêciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby gùosów, powinno dodatkowo zawieraã informacje 

dotycz¹ce zamiarów dalszego zwiêkszania udziaùu w ogólnej liczbie gùosów w okresie 12 miesiêcy od 

zùo¿enia zawiadomienia oraz celu zwiêkszania tego udziaùu. W przypadku ka¿dorazowej zmiany tych 

zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowi¹zany niezwùocznie, nie póêniej ni¿ w terminie 3 dni od 

zaistnienia tej zmiany, poinformowaã o tym Komisjê oraz spóùkê. Obowi¹zek dokonania 

zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów warto�ciowych 

kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziaùu w ogólnej liczbie 

gùosów w spóùce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osi¹gniêcia lub przekroczenia 

progu ogólnej liczby gùosów, z którym wi¹¿e siê powstanie tych obowi¹zków. 
Stosownie do art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, nabycie akcji spóùki 

publicznej w liczbie powoduj¹cej zwiêkszenie udziaùu w ogólnej liczbie gùosów o wiêcej ni¿ 10% 

ogólnej liczby gùosów w okresie krótszym ni¿ 60 dni przez podmiot, którego udziaù w ogólnej liczbie 

gùosów w tej spóùce wynosi mniej ni¿ 33% albo o wiêcej ni¿ 5% ogólnej liczby gùosów w okresie 

krótszym ni¿ 12 miesiêcy, przez akcjonariusza, którego udziaù w ogólnej liczbie gùosów w tej spóùce 

wynosi co najmniej 33%, mo¿e nast¹piã wyù¹cznie w wyniku ogùoszenia wezwania do zapisywania siê 

na sprzeda¿ lub zamianê tych akcji (art. 72 ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy w okresach, o których 

mowa wy¿ej, zwiêkszenie udziaùu w ogólnej liczbie gùosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby 

gùosów nast¹piùo w wyniku zaj�cia innego zdarzenia prawnego ni¿ czynno�ã prawna, akcjonariusz jest 

zobowi¹zany, w terminie 3 miesiêcy od dnia zaj�cia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która 

spowoduje, ¿e ten udziaù nie zwiêkszy siê w tym okresie odpowiednio o wiêcej ni¿ 10% lub 5% ogólnej 

liczby gùosów (art. 72 ust. 2 ustawy). 
Ponadto, przekroczenie: 
33% ogólnej liczby gùosów w spóùce publicznej mo¿e nast¹piã wyù¹cznie w wyniku ogùoszenia 

wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji tej spóùki w liczbie zapewniaj¹cej 

osi¹gniêcie 66% ogólnej liczby gùosów, za wyj¹tkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby 
gùosów ma nast¹piã w wyniku ogùoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poni¿ej (art. 73 ust. 

1 ustawy); 
66% ogólnej liczby gùosów w spóùce publicznej mo¿e nast¹piã wyù¹cznie w wyniku ogùoszenia 

wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê wszystkich pozostaùych akcji tej spóùki (art. 74 

ust. 1),  
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nast¹piùo w wyniku nabycia akcji w ofercie 

publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spóùki jako wkùadu niepieniê¿nego, poù¹czenia lub podziaùu 

spóùki, w wyniku zmiany statutu spóùki, wyga�niêcia uprzywilejowania akcji lub zaj�cia innego ni¿ 

czynno�ã prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowi¹zany, w terminie 3 miesiêcy od 

przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogùoszenia wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ 

lub zamianê akcji tej spóùki w liczbie powoduj¹cej osi¹gniêcie 66% ogólnej liczby gùosów (dotyczy 

przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostaùych akcji tej spóùki (dotyczy przekroczenia progu 

66%), albo do zbycia akcji w liczbie powoduj¹cej osi¹gniêcie odpowiednio nie wiêcej ni¿ 33% lub 66% 

ogólnej liczby gùosów, chyba ¿e w tym terminie udziaù akcjonariusza w ogólnej liczbie gùosów ulegnie 

zmniejszeniu odpowiednio do nie wiêcej ni¿ 33% lub 66% ogólnej liczby gùosów w wyniku 

podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego, zmiany statutu spóùki lub wyga�niêcia uprzywilejowania jego 

akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowi¹zek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy i art. 

74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie tak¿e w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 
66% ogólnej liczby gùosów w spóùce publicznej nast¹piùo w wyniku dziedziczenia, po którym udziaù w 

ogólnej liczbie gùosów ulegù dalszemu zwiêkszeniu, z tym, ¿e termin trzymiesiêczny liczy siê od dnia, w 

którym nast¹piùo zdarzenie powoduj¹ce zwiêkszenie udziaùu w ogólnej liczbie gùosów (art. 73 ust. 3 

oraz art. 74 ust. 5 ustawy). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 ustawy stosuje siê odpowiednio w sytuacji 

zwiêkszenia stanu posiadania ogólnej liczby gùosów przez podmioty zale¿ne od podmiotu 

zobowi¹zanego do ogùoszenia wezwania lub wobec niego dominuj¹ce, a tak¿e podmioty bêd¹ce 

stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz¹cego nabywania przez te podmioty akcji spóùki 

publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz¹cego istotnych 

spraw spóùki (art. 74 ust. 4 ustawy). Akcjonariusz, który w okresie 6 miesiêcy po przeprowadzeniu 

wezwania ogùoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 nabyù, po cenie wy¿szej ni¿ cena okre�lona w tym 

wezwaniu, kolejne akcje tej spóùki, w inny sposób ni¿ w ramach wezwañ, jest obowi¹zany, w terminie 

miesi¹ca od tego nabycia, do zapùacenia ró¿nicy ceny wszystkim osobom, które zbyùy akcje w tym 

wezwaniu, z wyù¹czeniem osób, od których akcje zostaùy nabyte po cenie obni¿onej w przypadku 
okre�lonym w art. 79 ust. 4. 
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Obowi¹zki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstaj¹ w przypadku nabywania akcji w obrocie 

pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spóùki jako wkùadu niepieniê¿nego oraz w przypadku 

poù¹czenia lub podziaùu spóùki (art. 75 ust. 1 ustawy).  
Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, obowi¹zki wskazane 

w art. 72 i 73 ustawy nie powstaj¹ w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pañstwa w wyniku 

pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakoñczenia sprzeda¿y przez Skarb Pañstwa 

akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowi¹zki o których 

mowa w art. 72-74 ustawy nie powstaj¹ w przypadku nabywania akcji: 
- wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie s¹ przedmiotem ubiegania siê o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie s¹ dopuszczone do tego obrotu, 
- od podmiotu wchodz¹cego w skùad tej samej grupy kapitaùowej, 
- w trybie okre�lonym przepisami prawa upadùo�ciowego i naprawczego oraz w postêpowaniu 

egzekucyjnym, 
- zgodnie z umow¹ o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart¹ przez uprawnione 

podmioty na warunkach okre�lonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871), 
- obci¹¿onych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych 

ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegaj¹cego na przejêciu na wùasno�ã przedmiotu 

zastawu; 
- w drodze dziedziczenia, za wyj¹tkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 

ustawy. 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, przedmiotem obrotu 

nie mog¹ byã akcje obci¹¿one zastawem, do chwili jego wyga�niêcia za wyj¹tkiem przypadku, gdy 

nabycie tych akcji nastêpuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w 

rozumieniu powoùanej wy¿ej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych.  
Zgodnie z art. 76 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, w zamian za akcje bêd¹ce 

przedmiotem wezwania do zapisywania siê na zamianê akcji mog¹ byã nabywane wyù¹cznie akcje 

innej spóùki, kwity depozytowe, listy zastawne, które s¹ zdematerializowane lub obligacje emitowane 

przez Skarb Pañstwa,  a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania maj¹ byã wszystkie pozostaùe 

akcje spóùki, wezwanie musi przewidywaã mo¿liwo�ã sprzeda¿y akcji przez podmiot zgùaszaj¹cy siê w 

odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. 
Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, ogùoszenie wezwania 

nastêpuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 100% warto�ci akcji, które 
maj¹ byã przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno byã udokumentowane 

za�wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielaj¹cej zabezpieczenia lub po�rednicz¹cej 

w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogùaszane i przeprowadzane za po�rednictwem podmiotu 
prowadz¹cego dziaùalno�ã maklersk¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowi¹zany, 

nie póêniej ni¿ na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczêcia przyjmowania zapisów, do 

równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogùoszenia Komisji oraz spóùki prowadz¹cej rynek 

regulowany, na którym s¹ notowane dane akcje i doù¹czenia do niego tre�ci wezwania (art. 77 ust. 2 

ustawy). Odst¹pienie od ogùoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, ¿e po jego ogùoszeniu 

inny podmiot ogùosiù wezwanie dotycz¹ce tych samych akcji, a odst¹pienie od wezwania ogùoszonego 

na wszystkie pozostaùe akcje tej spóùki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogùosiù 

wezwanie na wszystkie pozostaùe akcje tej spóùki po cenie nie ni¿szej ni¿ w tym wezwaniu (art. 77 ust. 
3 ustawy). Po ogùoszeniu wezwania, podmiot obowi¹zany do ogùoszenia wezwania oraz zarz¹d spóùki, 

której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informacjê o tym wezwaniu, wraz z jego tre�ci¹, 

odpowiednio przedstawicielom zakùadowych organizacji zrzeszaj¹cych pracowników spóùki, a w 

przypadku ich braku � bezpo�rednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu 

zawiadomienia, Komisja mo¿e najpóêniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczêcia przyjmowania 

zapisów, zgùosiã ¿¹danie wprowadzenia niezbêdnych zmian lub uzupeùnieñ w tre�ci wezwania lub 

przekazania wyja�nieñ dotycz¹cych jego tre�ci, w terminie okre�lonym w ¿¹daniu, nie krótszym ni¿ 2 

dni (art. 78 ust. 1 ustawy). W okresie pomiêdzy zawiadomieniem Komisji oraz spóùki prowadz¹cej 

rynek regulowany, na którym s¹ notowane dane akcje o zamiarze ogùoszenia wezwania a 

zakoñczeniem wezwania, podmiot zobowi¹zany do ogùoszenia wezwania oraz podmioty zale¿ne od 

niego lub wobec niego dominuj¹ce, a tak¿e podmioty bêd¹ce stronami zawartego z nim porozumienia, 
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dotycz¹cego nabywania przez te podmioty akcji spóùki publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz¹cego istotnych spraw spóùki mog¹ nabywaã akcje spóùki, której 

dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim okre�lony i jednocze�nie 

nie mog¹ zbywaã takich akcji, ani zawieraã umów, z których mógùby wynikaã obowi¹zek zbycia przez 

nie tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 ustawy). 
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72�74 ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spóùkach publicznych, powinna zostaã ustalona na zasadach okre�lonych w art. 79 ustawy: 
Wyliczone wy¿ej obowi¹zki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach 

publicznych spoczywaj¹ równie¿ na: 
1) podmiocie, który osi¹gn¹ù lub przekroczyù okre�lony w ustawie próg ogólnej liczby gùosów w 

zwi¹zku z: 
- zaj�ciem innego ni¿ czynno�ã prawna zdarzenia prawnego, 
- nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spóùki publicznej, kwitów 

depozytowych wystawionych w zwi¹zku z akcjami takiej spóùki, jak równie¿ innych papierów 

warto�ciowych, z których wynika prawo lub obowi¹zek nabycia jej akcji, 
- uzyskaniem statusu podmiotu dominuj¹cego w spóùce kapitaùowej lub innej osobie prawnej 

posiadaj¹cej akcje spóùki publicznej, lub w innej spóùce kapitaùowej b¹dê innej osobie prawnej 
bêd¹cej wobec niej podmiotem dominuj¹cym, 

- dokonywaniem czynno�ci prawnej przez jego podmiot zale¿ny lub zaj�ciem innego zdarzenia 

prawnego dotycz¹cego tego podmiotu zale¿nego, 
2) funduszu inwestycyjnym � tak¿e w przypadku, gdy osi¹gniêcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby gùosów okre�lonego w tych przepisach nastêpuje w zwi¹zku z posiadaniem akcji ù¹cznie 

przez: 
- inne fundusze inwestycyjne zarz¹dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarz¹dzane 

przez ten sam podmiot, 
3) podmiocie, w przypadku, którego osi¹gniêcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby gùosów 

okre�lonego w tych przepisach nastêpuje w zwi¹zku z posiadaniem akcji: 
- przez osobê trzeci¹ w imieniu wùasnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyù¹czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
- w ramach wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi � w zakresie akcji wchodz¹cych w skùad zarz¹dzanych portfeli 

papierów warto�ciowych, z których podmiot ten, jako zarz¹dzaj¹cy, mo¿e w imieniu 

zleceniodawców wykonywaã prawo gùosu na walnym zgromadzeniu, 
- przez osobê trzeci¹, z któr¹ ten podmiot zawarù umowê, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa gùosu, 
4) podmiocie prowadz¹cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaùalno�ã maklersk¹, który w 

ramach reprezentowania posiadaczy papierów warto�ciowych wobec emitentów, wykonuje, na 

zlecenie osoby trzeciej, prawo gùosu z akcji spóùki publicznej, je¿eli osoba ta nie wydaùa wi¹¿¹cej 

dyspozycji co do sposobu gùosowania, 
5) wszystkich podmiotach ù¹cznie, które ù¹czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz¹ce nabywania 

przez te podmioty akcji spóùki publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy dotycz¹cego istotnych spraw spóùki, chocia¿by tylko jeden z tych podmiotów podj¹ù lub 

zamierzaù podj¹ã czynno�ci powoduj¹ce powstanie tych obowi¹zków, 
6) podmiotach, które zawieraj¹ porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadaj¹c akcje spóùki 

publicznej, w liczbie zapewniaj¹cej ù¹cznie osi¹gniêcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

gùosów okre�lonego w tych przepisach. 
W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6, obowi¹zki mog¹ byã wykonywane przez jedn¹ ze stron 

porozumienia, wskazan¹ przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, 

domniemywa siê w przypadku podejmowania czynno�ci okre�lonych w tym przepisie przez: 
- maù¿onków, ich wstêpnych, zstêpnych i rodzeñstwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak równie¿ osoby pozostaj¹ce w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 
- osoby pozostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym, 
- mocodawcê lub jego peùnomocnika, nie bêd¹cego firm¹ inwestycyjn¹, upowa¿nionego do 

dokonywania na rachunku papierów warto�ciowych czynno�ci zbycia lub nabycia papierów 

warto�ciowych, 
- jednostki powi¹zane w rozumieniu ustawy o rachunkowo�ci.  
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Ponadto obowi¹zki wskazane wy¿ej powstaj¹ równie¿ w przypadku, gdy prawa gùosu s¹ zwi¹zane z: 
- papierami warto�ciowymi stanowi¹cymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to 

sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywaã 
prawo gùosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdy¿ wówczas prawa gùosu uwa¿a siê 

za nale¿¹ce do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 
- akcjami, z których prawa przysùuguj¹ danemu podmiotowi osobi�cie i do¿ywotnio, 
- papierami warto�ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi mo¿e on 

dysponowaã wedùug wùasnego uznania. 
Do liczby gùosów, która powoduje powstanie wyliczonych wy¿ej obowi¹zków: 
- po stronie podmiotu dominuj¹cego - wlicza siê liczbê gùosów posiadanych przez jego podmioty 

zale¿ne, 
- po stronie podmiotu prowadz¹cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dziaùalno�ã 

maklersk¹, który wykonuje czynno�ci okre�lone w pkt 4 powy¿ej � wlicza siê liczbê gùosów z 

akcji spóùki objêtych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobê trzeci¹, 
- wlicza siê liczbê gùosów z wszystkich akcji, nawet je¿eli wykonywanie z nich prawa gùosu jest 

ograniczone lub wyù¹czone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, obligacje zamienne na akcje spóùki 

publicznej oraz kwity depozytowe wystawione w zwi¹zku z akcjami takiej spóùki, uwa¿a siê za papiery 

warto�ciowe, z którymi wi¹¿e siê taki udziaù w ogólnej liczbie gùosów, jak¹ posiadacz tych papierów 

warto�ciowych mo¿e osi¹gn¹ã w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje siê tak¿e odpowiednio 

do wszystkich innych papierów warto�ciowych, z których wynika prawo lub obowi¹zek nabycia akcji 
spóùki publicznej. 
Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych, przepisów rozdziaùu 4 

ustawy dotycz¹cego znacznych pakietów akcji spóùek publicznych, za wyj¹tkiem art. 69 i art. 70 oraz 

art. 89 ustawy w zakresie dotycz¹cym art. 69 ustawy nie stosuje siê w przypadku nabywania akcji: 
- w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi,  
- przez firmê inwestycyjn¹, w celu realizacji okre�lonych regulaminami, o których mowa 

odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zadañ 

zwi¹zanych z organizacj¹ rynku regulowanego, 
- w ramach systemu zabezpieczenia pùynno�ci rozliczania transakcji, na zasadach okre�lonych 

przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi  
oraz za wyj¹tkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - w 
zakresie dotycz¹cym art. 69 ustawy, nie stosuje siê równie¿ w przypadku porozumieñ dotycz¹cych 

nabywania akcji spóùki publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

dotycz¹cego istotnych spraw spóùki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszo�ciowych, 

w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnieñ okre�lonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 

3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 Ksh. 

4.8.3. Odpowiedzialno�ã z tytuùu niedochowania obowi¹zków wynikaj¹cych z 

Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje odpowiedzialno�ã z tytuùu niedochowania 

obowi¹zków, o których mowa wy¿ej, w sposób nastêpuj¹cy: 
1) na osobê wymienion¹ w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu 

zamkniêtego dokonuje czynno�ci, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja mo¿e naùo¿yã w 

drodze decyzji administracyjnej karê pieniê¿na do wysoko�ci 200.000 zùotych, chyba, ¿e osoba ta 

zleciùa uprawnionemu podmiotowi, prowadz¹cemu dziaùalno�ã maklersk¹ zarz¹dzanie portfelem jej 

papierów warto�ciowych, w sposób który wyù¹cza ingerencj¹ tej osoby w podejmowane na jej 

rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy), 
2) na osobê, która nie wykonaùa lub nienale¿ycie wykonaùa obowi¹zek, o którym mowa w art. 160 ust. 

1 ustawy, Komisja mo¿e naùo¿yã w drodze decyzji administracyjnej karê pieniê¿na do wysoko�ci 

100.000 zùotych, chyba, ¿e osoba ta zleciùa uprawnionemu podmiotowi, prowadz¹cemu dziaùalno�ã 

maklersk¹ zarz¹dzanie portfelem jej papierów warto�ciowych, w sposób który wyù¹cza ingerencj¹ tej 

osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu nale¿ytej staranno�ci nie 

wiedziaùa lub nie mogùa siê dowiedzieã o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy), 
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych reguluje odpowiedzialno�ã z tytuùu 



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument ofertowy 
 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  140 

niedochowania obowi¹zków, o których mowa wy¿ej, w sposób nastêpuj¹cy: 
1) zgodnie z art. 89 ustawy prawo gùosu z: 
- akcji spóùki publicznej bêd¹cych przedmiotem czynno�ci prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego powoduj¹cego osi¹gniêcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby gùosów, 

je¿eli osi¹gniêcie lub przekroczenie tego progu nast¹piùo z naruszeniem obowi¹zków 

okre�lonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy), 
- wszystkich akcji spóùki publicznej, je¿eli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby gùosów 

nast¹piùo z naruszeniem obowi¹zków okre�lonych w art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy ), 
- akcji spóùki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy 

(art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy), 
- wszystkich akcji spóùki publicznej podmiotu, którego udziaù w ogólnej liczbie gùosów powoduj¹cy 

powstanie obowi¹zków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 

74 ust. 1 ustawy ulegù zmianie w wyniku zdarzeñ, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 
lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 ustawy, do dnia wykonania obowi¹zków okre�lonych w 

tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy), 
- nie mo¿e byã wykonywane, a je�li zostaùo wykonane wbrew zakazowi - nie jest uwzglêdniane 

przy obliczaniu wyniku gùosowania nad uchwaù¹ walnego zgromadzenia, z zastrze¿eniem 

przepisów innych ustaw; 
2) zgodnie z art. 97 ustawy, na ka¿dego kto: 
- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków okre�lonych w tych przepisach, 
- przekracza okre�lony próg ogólnej liczby gùosów bez zachowania warunków, o których mowa w 

art. 72�74 ustawy, 
- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy, 
- nie ogùasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w 

przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 ustawy, 
- podaje do publicznej wiadomo�ci informacje o zamiarze ogùoszenia wezwania przed 

przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 ustawy, 
- wbrew ¿¹daniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w okre�lonym w nim terminie, nie wprowadza 

niezbêdnych zmian lub uzupeùnieñ w tre�ci wezwania, albo nie przekazuje wyja�nieñ 

dotycz¹cych jego tre�ci, 
- nie dokonuje w terminie zapùaty ró¿nicy w cenie akcji, w przypadkach okre�lonych w art. 74 ust. 

3 ustawy, 
- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cenê ni¿sz¹ ni¿ okre�lona na podstawie 

art. 79 ustawy, 
- nabywa akcje wùasne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków okre�lonych w art. 72-74 oraz 

79 ustawy, 
- dopuszcza siê czynów, o których mowa wy¿ej, dziaùaj¹c w imieniu lub w interesie osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej, 
Komisja mo¿e, w drodze decyzji, naùo¿yã karê pieniê¿n¹ do wysoko�ci 1.000.000 zùotych, przy czym 

mo¿e byã ona naùo¿ona odrêbnie za ka¿dy z czynów okre�lonych powy¿ej oraz odrêbnie na ka¿dy z 

podmiotów wchodz¹cych w skùad porozumienia dotycz¹cego nabywania przez te podmioty akcji spóùki 

publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz¹cego istotnych 

spraw spóùki. W decyzji, o której mowa, Komisja mo¿e wyznaczyã termin ponownego wykonania 

obowi¹zku lub dokonania czynno�ci wymaganej przepisami, których naruszenie byùo podstaw¹ 

naùo¿enia kary pieniê¿nej i w razie bezskutecznego upùywu tego terminu powtórnie wydaã decyzjê o 

naùo¿eniu kary pieniê¿nej. 

4.8.4. Obowi¹zek zgùoszenia zamiaru koncentracji wynikaj¹cy z Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakùada na przedsiêbiorcê obowi¹zek zgùoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, je¿eli ù¹czny obrót 

przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzaj¹cym rok zgùoszenia, 

przekracza równowarto�ã 50.000.000 Euro. Przy badaniu wysoko�ci obrotu bierze siê pod uwagê 

obrót zarówno przedsiêbiorców bezpo�rednio uczestnicz¹cych w koncentracji, jak i pozostaùych 

przedsiêbiorców nale¿¹cych do grup kapitaùowych, do których nale¿¹ przedsiêbiorcy bezpo�rednio 

uczestnicz¹cy w koncentracji (art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Warto�ã 

denominowana w EUR podlega przeliczeniu na zùote wedùug kursu �redniego walut obcych 
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ogùoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok 

zgùoszenia zamiaru koncentracji (art. 115 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
Obowi¹zek zgùoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 
1) przejêcia � m.in. poprzez nabycie lub objêcie akcji - bezpo�redniej lub po�redniej kontroli nad caùym 

albo czê�ci¹ jednego lub wiêcej przedsiêbiorców przez jednego lub wiêcej przedsiêbiorców, 
2) objêcia lub nabycia akcji innego przedsiêbiorcy, powoduj¹cego uzyskanie co najmniej 25% gùosów 

na walnym zgromadzeniu, 
3) rozpoczêcia wykonywania praw z akcji objêtych lub nabytych bez uprzedniego zgùoszenia zgodnie 

z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 
Zgodnie z tre�ci¹ art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji 

przez przedsiêbiorcê zale¿nego uwa¿a siê za jej dokonanie przez przedsiêbiorcê dominuj¹cego. 
Nie podlega zgùoszeniu zamiar koncentracji: 
1) je¿eli obrót przedsiêbiorcy: 
a) nad którym ma nast¹piã przejêcie kontroli, 
b) którego akcje lub udziaùy bêd¹ objête lub nabyte, 
c) z którego akcji lub udziaùów ma nast¹piã wykonywanie praw, 
nie przekroczyù na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ¿adnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzaj¹cych zgùoszenie równowarto�ci 10.000.000 Euro. 
Zwolnienia tego nie stosuje siê w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni siê 

pozycja dominuj¹ca na rynku, na którym nastêpuje koncentracja (art. 13a Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów). 
2) polegaj¹cej na czasowym nabyciu lub objêciu przez instytucjê finansow¹ akcji w celu ich 

odsprzeda¿y, je¿eli przedmiotem dziaùalno�ci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na wùasny 

lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiêbiorców, pod warunkiem ¿e odsprzeda¿ ta 

nast¹pi przed upùywem roku od dnia nabycia oraz ¿e: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyj¹tkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyù¹cznie w celu przygotowania odsprzeda¿y caùo�ci lub czê�ci 

przedsiêbiorstwa, jego maj¹tku lub tych akcji. 
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej mo¿e 

przedùu¿yã w drodze decyzji termin, je¿eli udowodni ona, ¿e odsprzeda¿ akcji nie byùa w praktyce 

mo¿liwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upùywem roku od dnia ich nabycia. 
3) polegaj¹cej na czasowym nabyciu przez przedsiêbiorcê akcji w celu zabezpieczenia wierzytelno�ci, 

pod warunkiem ¿e nie bêdzie on wykonywaù praw z tych akcji, z wyù¹czeniem prawa do ich sprzeda¿y, 
4) nastêpuj¹cej w toku postêpowania upadùo�ciowego, z wyù¹czeniem przypadków, gdy zamierzaj¹cy 

przej¹ã kontrolê jest konkurentem albo nale¿y do grupy kapitaùowej, do której nale¿¹ konkurenci 

przedsiêbiorcy przejmowanego, 
5) przedsiêbiorców nale¿¹cych do tej samej grupy kapitaùowej. 
Zgùoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiêbiorca przejmuj¹cy kontrolê, przedsiêbiorca 

obejmuj¹cy lub nabywaj¹cy akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiêbiorca, który 

nabyù akcje w celu zabezpieczenia wierzytelno�ci. Postêpowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno byã zakoñczone nie póêniej ni¿ w terminie 2 miesiêcy od dnia jego wszczêcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upùywu 

terminu, w jakim decyzja powinna zostaã wydana, przedsiêbiorcy, których zamiar koncentracji podlega 

zgùoszeniu, s¹ obowi¹zani do wstrzymania siê od dokonania koncentracji. 
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodê na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydaj¹c zgodê Prezes Urzêdu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów mo¿e w decyzji zobowi¹zaã przedsiêbiorcê lub przedsiêbiorców 

zamierzaj¹cych dokonaã koncentracji do speùnienia okre�lonych warunków. Decyzje Prezesa Urzêdu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasaj¹, je¿eli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na 

dokonanie koncentracji - koncentracja nie zostaùa dokonana. 
Odpowiedzialno�ã z tytuùu niedochowania obowi¹zków wynikaj¹cych z Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów 
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e naùo¿yã na przedsiêbiorcê w drodze 

decyzji karê pieniê¿n¹ w wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 10% przychodu osi¹gniêtego w roku 

rozliczeniowym, poprzedzaj¹cym rok naùo¿enia kary, je¿eli przedsiêbiorca ten, choãby nieumy�lnie 

dokonaù koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e równie¿ naùo¿yã na przedsiêbiorcê w 

drodze decyzji karê pieniê¿n¹ w wysoko�ci stanowi¹cej równowarto�ã od 1.000 do 50.000.000 Euro, 

je¿eli, choãby nieumy�lnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, lub w zgùoszeniu zamiaru koncentracji, podaù nieprawdziwe dane. 
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Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e równie¿ naùo¿yã na przedsiêbiorcê w 

drodze decyzji karê pieniê¿n¹ w wysoko�ci stanowi¹cej równowarto�ã od 500 do 10.000 Euro za 

ka¿dy dzieñ zwùoki w wykonaniu m.in. wyroków s¹dowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e, w drodze decyzji, naùo¿yã na osobê 

peùni¹c¹ funkcjê kierownicz¹ lub wchodz¹c¹ w skùad organu zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorcy lub 

zwi¹zku przedsiêbiorców karê pieniê¿n¹ w wysoko�ci do piêãdziesiêciokrotno�ci przeciêtnego 

wynagrodzenia, w szczególno�ci w przypadku, je¿eli osoba ta umy�lnie albo nieumy�lnie nie zgùosiùa 

zamiaru koncentracji. 
W przypadku niezgùoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e, w drodze decyzji, okre�laj¹c 

termin jej wykonania na warunkach okre�lonych w decyzji, nakazaã w szczególno�ci zbycie akcji 

zapewniaj¹cych kontrolê nad przedsiêbiorc¹ lub przedsiêbiorcami, lub rozwi¹zanie spóùki, nad któr¹ 

przedsiêbiorcy sprawuj¹ wspóln¹ kontrolê. Decyzja taka nie mo¿e zostaã wydana po upùywie 5 lat od 

dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów mo¿e, w drodze decyzji, dokonaã podziaùu przedsiêbiorcy. Do podziaùu spóùki stosuje 

siê odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

przysùuguj¹ kompetencje organów spóùek uczestnicz¹cych w podziale. Prezes Urzêdu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów mo¿e ponadto wyst¹piã do s¹du o uniewa¿nienie umowy lub podjêcie 

innych �rodków prawnych zmierzaj¹cych do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysoko�ci kar pieniê¿nych Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

uwzglêdnia w szczególno�ci okres, stopieñ oraz okoliczno�ci uprzedniego naruszenia przepisów 

ustawy, a tak¿e w okresie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 roku - okoliczno�ã naruszenia przepisów 

ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziaùaniu praktykom monopolistycznym i ochronie 
interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 roku Nr 52, poz. 547 ze zm.). 

4.8.5. Ograniczenia wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiêbiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, maj¹ce wpùyw na obrót akcjami, wynikaj¹ tak¿e z regulacji 

zawartych w Rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiêbiorców (zwanego dalej Rozporz¹dzeniem w Sprawie Koncentracji). 
Rozporz¹dzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotycz¹ce tzw. koncentracji o 

wymiarze wspólnotowym, a wiêc obejmuj¹cych przedsiêbiorstwa i powi¹zane z nimi podmioty, które 

przekraczaj¹ okre�lone progi obrotu towarami i usùugami. 

Rozporz¹dzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyù¹cznie koncentracje prowadz¹ce do trwaùej 

zmiany struktury wùasno�ciowej w przedsiêbiorstwie. 

Koncentracje wspólnotowe podlegaj¹ zgùoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 

dokonaniem, a po: 
a) zawarciu umowy, 
b) ogùoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejêciu wiêkszo�ciowego udziaùu. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporz¹dzenia w Sprawie Koncentracji mo¿na 

równie¿ dokonaã w przypadku, gdy przedsiêbiorstwa posiadaj¹ wstêpny zamiar w zakresie dokonania 
koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej sùu¿y uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiêbiorstw posiada wymiar wspólnotowy w nastêpuj¹cych przypadkach: 

a) gdy ù¹czny �wiatowy obrót wszystkich przedsiêbiorstw, uczestnicz¹cych w koncentracji, wynosi 

wiêcej ni¿ 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy ù¹czny obrót przypadaj¹cy na Wspólnotê Europejsk¹ ka¿dego z co najmniej dwóch 

przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w koncentracji wynosi wiêcej ni¿ 250 milionów euro, chyba ¿e ka¿de 

z przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w koncentracji uzyskuje wiêcej ni¿ dwie trzecie swoich ù¹cznych 

obrotów, przypadaj¹cych na Wspólnotê, w jednym i tym samym pañstwie czùonkowskim. 

Koncentracja przedsiêbiorstw ma wymiar wspólnotowy równie¿ w przypadku, gdy; 

a) ù¹czny �wiatowy obrót wszystkich przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w koncentracji wynosi wiêcej ni¿ 

2,5 miliarda euro, 
b) w ka¿dym z co najmniej trzech pañstw czùonkowskich ù¹czny obrót wszystkich przedsiêbiorstw 

uczestnicz¹cych w koncentracji wynosi wiêcej ni¿ 100 milionów euro, 

c) w ka¿dym z co najmniej trzech pañstw czùonkowskich ù¹czny obrót wszystkich przedsiêbiorstw 

uczestnicz¹cych w koncentracji wynosi wiêcej ni¿ 100 milionów euro, z czego ù¹czny obrót co najmniej 

dwóch przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz 
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d) ù¹czny obrót, przypadaj¹cy na Wspólnotê Europejsk¹, ka¿dego z co najmniej dwóch 

przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w koncentracji wynosi wiêcej ni¿ 100 milionów euro, chyba ¿e ka¿de 

z przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w koncentracji uzyskuje wiêcej ni¿ dwie trzecie swoich ù¹cznych 

obrotów przypadaj¹cych na Wspólnotê w jednym i tym samym pañstwie czùonkowskim. 

4.9. OBOWI¥ZUJ¥CE REGULACJE DOTYCZ¥CE OBOWI¥ZKOWYCH 

OFERT PRZEJÆCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W 

ODNIESIENIU DO AKCJI 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóùkach publicznych wprowadza instytucjê przymusowego 

wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spóùki publicznej, 

który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zale¿nymi od niego lub wobec niego dominuj¹cymi oraz 

podmiotami bêd¹cymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz¹cego nabywania przez te 
podmioty akcji spóùki publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

dotycz¹cego istotnych spraw spóùki, osi¹gn¹ù lub przekroczyù 90% ogólnej liczby gùosów w tej spóùce, 

przysùuguje prawo ¿¹dania od pozostaùych akcjonariuszy sprzeda¿y wszystkich posiadanych przez 

nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu nastêpuje bez zgody akcjonariusza, do 

którego skierowane jest ¿¹danie wykupu. Ogùoszenie ¿¹dania sprzeda¿y akcji w ramach 

przymusowego wykupu nastêpuje po ustanowienia zabezpieczenia w wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 

100% warto�ci akcji, które maj¹ byã przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie 

zabezpieczenia powinno byã udokumentowane za�wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 

udzielaj¹cej zabezpieczenia lub po�rednicz¹cej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogùaszany i 

przeprowadzany za po�rednictwem podmiotu prowadz¹cego dziaùalno�ã maklersk¹ na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowi¹zany, nie póêniej ni¿ na 14 dni roboczych przed dniem 
rozpoczêcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogùoszenia 

Komisji oraz spóùki prowadz¹cej rynek regulowany, na którym s¹ notowane dane akcje, a je¿eli akcje 

spóùki s¹ notowane na kilku rynkach regulowanych � wszystkie te spóùki. Do zawiadomienia doù¹cza 

siê informacje na temat przymusowego wykupu. Odst¹pienie od przymusowego wykupu jest 

niedopuszczalne.  
Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spóùki publicznej, mo¿e ¿¹daã wykupienia posiadanych 

przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osi¹gn¹ù lub przekroczyù 90% ogólnej liczby 

gùosów w tej spóùce. Ý¹danie to skùada siê na pi�mie i s¹ mu zobowi¹zani, w terminie 30 dni od dnia 

jego zgùoszenia, zado�ãuczyniã solidarnie akcjonariusz, który osi¹gn¹ù lub przekroczyù 90% ogólnej 

liczby gùosów w tej spóùce oraz podmioty od niego zale¿ne lub wobec niego dominuj¹ce, a tak¿e 

solidarnie ka¿da ze stron porozumienia, dotycz¹cego nabywania przez te podmioty akcji spóùki 

publicznej lub zgodnego gùosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz¹cego istotnych 

spraw spóùki, o ile czùonkowie tego porozumienia posiadaj¹ wspólnie, wraz z podmiotami 

dominuj¹cymi i zale¿nymi, co najmniej 90% ogólnej liczby gùosów. 
 

4.10. WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJÆCIA W STOSUNKU 

DO KAPITA£U EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W 

CI¥GU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ BIEÝ¥CEGO ROKU 

OBROTOWEGO 

Zgodnie z o�wiadczeniem Emitenta w ci¹gu ostatniego oraz bie¿¹cego roku obrachunkowego nie byùo 

publicznych ofert przejêcia w stosunku do kapitaùu Emitenta dokonanych przez osoby trzecie. 

4.11. INFORMACJE NA TEMAT POTR¥CANIA U �RÓD£A PODATKÓW 

OD DOCHODU 

W Prospekcie zostaùy opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów zwi¹zanych z 

posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegóùowych odpowiedzi powinni 
skorzystaã z porad �wiadczonych przez doradców podatkowych. 

4.11.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

4.11.1.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
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Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytuùu dywidendy odbywa 
siê wedùug nastêpuj¹cych zasad, okre�lonych przez przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych: 
1) podstaw¹ opodatkowania jest caùy przychód otrzymany z tytuùu dywidendy, 
2) przychodu z tytuùu dywidendy nie ù¹czy siê z dochodami opodatkowanymi na zasadach okre�lonych 

w art. 27 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych), 
3) podatek z tytuùu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych), 
4) pùatnikiem podatku jest podmiot wypùacaj¹cy dywidendê, który potr¹ca kwotê podatku 

z przypadaj¹cej do wypùaty sumy oraz wpùaca j¹ na rachunek wùa�ciwego dla pùatnika urzêdu 

skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformuùowanym w pi�mie z dnia 5 

lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, pùatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadz¹ce rachunek 

papierów warto�ciowych osoby fizycznej, której wypùacana jest dywidenda. 

4.11.1.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa siê wedùug nastêpuj¹cych zasad, 

okre�lonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych: 
1) podstawê opodatkowania stanowi caùy przychód z tytuùu dywidendy, 
2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych), 
3) kwotê podatku uiszczonego z tytuùu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytuùu udziaùu 

w zyskach osób prawnych odlicza siê od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W braku mo¿liwo�ci odliczenia kwotê tê odlicza siê w 

nastêpnych latach podatkowych (art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), 
4) zwalnia siê od podatku dochodowego spóùki wchodz¹ce w skùad podatkowej grupy kapitaùowej, 

uzyskuj¹ce dochody od spóùek tworz¹cych tê grupê (art. 22 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych), 
5) zwalnia siê od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuùu 

udziaùu w zyskach osób prawnych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spóùek, 

które ù¹cznie speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych): 
a) wypùacaj¹cym dywidendê oraz inne nale¿no�ci z tytuùu udziaùu w zyskach osób prawnych jest 

spóùka bêd¹ca podatnikiem podatku dochodowego, maj¹ca siedzibê lub zarz¹d na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) uzyskuj¹cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuùu udziaùu w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w lit. a, jest spóùka podlegaj¹ca w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska 

pañstwie czùonkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caùo�ci swoich 

dochodów, bez wzglêdu na miejsce ich osi¹gania, 
c) spóùka, o której mowa w lit. b, posiada bezpo�rednio nie mniej ni¿ 10% udziaùów (akcji) w kapitale 

spóùki, o której mowa w lit. a, 
d) odbiorc¹ dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytuùu udziaùu w zyskach 

osób prawnych jest: 
spóùka, o której mowa w lit. b, albo 
poùo¿ony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakùad, w rozumieniu art. 20 ust. 13 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spóùki, o której mowa w lit. b, je¿eli osi¹gniêty 

dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym pañstwie czùonkowskim Unii Europejskiej, w którym 

ten zagraniczny zakùad jest poùo¿ony.  
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spóùka uzyskuj¹ca dochody (przychody) z dywidend 

oraz inne przychody z tytuùu udziaùu w zyskach osób prawnych posiada udziaùy (akcje) w spóùce 

wypùacaj¹cej te nale¿no�ci w wysoko�ci, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równie¿ 

zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziaùów (akcji), przez 

spóùkê uzyskuj¹c¹ dochody z tytuùu udziaùu w zysku osoby prawnej, upùywa po dniu uzyskania tych 

dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziaùów (akcji), w ustalonej wysoko�ci, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spóùka jest obowi¹zana do zapùaty podatku, wraz z odsetkami za 

zwùokê, w wysoko�ci 19% przychodów, z uwzglêdnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje siê odpowiednio do 

podmiotów wymienionych w zaù¹czniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 



Prospekt Emisyjny                                                                                                                                        Dokument ofertowy 
 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.  145 

Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osi¹gniêtych od dnia uzyskania przez 

Rzeczpospolit¹ Polsk¹ czùonkostwa w Unii Europejskiej. 
6) pùatnikiem podatku jest spóùka wypùacaj¹ca dywidendê, która potr¹ca kwotê zryczaùtowanego 

podatku dochodowego z przypadaj¹cej do wypùaty sumy oraz wpùaca j¹ na rachunek wùa�ciwego dla 

podatnika urzêdu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

4.11.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzeda¿y akcji oraz praw 

do akcji oferowanych w publicznym obrocie 

4.11.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Dochody osi¹gane przez osoby prawne ze sprzeda¿y akcji podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowi¹cy ró¿nicê 

pomiêdzy przychodem, tj. kwot¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 

wydatkami poniesionymi na nabycie lub objêcie akcji. Dochód ze sprzeda¿y akcji ù¹czy siê z 

pozostaùymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedaùy 

akcje, zobowi¹zane s¹ do wykazania uzyskanego z tego tytuùu dochodu w skùadanej co miesi¹c 

deklaracji podatkowej o wysoko�ci dochodu lub straty, osi¹gniêtych od pocz¹tku roku podatkowego 

oraz do wpùacania na rachunek wùa�ciwego urzêdu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych 

dochodów uzyskanych od pocz¹tku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako ró¿nica pomiêdzy 

podatkiem nale¿nym od dochodu osi¹gniêtego od pocz¹tku roku podatkowego a sum¹ zaliczek 

zapùaconych za poprzednie miesi¹ce tego roku. 
Podatnik mo¿e równie¿ wybraã uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), okre�lony w art. 

25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikaj¹cej z umów zapobiegaj¹cych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 

podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia pùatnikowi przez podatnika za�wiadczenie 

o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granic¹ dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), 

wydane przez wùa�ciwy organ administracji podatkowej. 

4.11.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpùatnego zbycia papierów 

warto�ciowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikaj¹cych oraz 

z odpùatnego zbycia udziaùów w spóùkach maj¹cych osobowo�ã prawn¹ (...) podatek dochodowy 

wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). Wyj¹tkiem od przedstawionej zasady jest odpùatne zbywanie papierów warto�ciowych i 

pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikaj¹cych, je¿eli czynno�ci te 

wykonywane s¹ w ramach prowadzonej dziaùalno�ci gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z 

przedmiotowych tytuùów nie ù¹czy siê z pozostaùymi dochodami opodatkowanymi na zasadach 

ogólnych. 
 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 
- ró¿nica miêdzy sum¹ przychodów uzyskanych z tytuùu odpùatnego zbycia papierów 

warto�ciowych a kosztami uzyskania przychodów, okre�lonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 

ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrze¿eniem art. 24 ust. 13 i 14, 
- ró¿nica miêdzy sum¹ przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikaj¹cych z papierów 

warto�ciowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami 

warto�ciowymi, a kosztami uzyskania przychodów, okre�lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 

38a, 
- ró¿nica miêdzy sum¹ przychodów uzyskanych z tytuùu odpùatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikaj¹cych a kosztami uzyskania 

przychodów, okre�lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 
- ró¿nica miêdzy sum¹ przychodów uzyskanych z tytuùu odpùatnego zbycia udziaùów w spóùkach 

maj¹cych osobowo�ã prawn¹ a kosztami uzyskania przychodów, okre�lonymi na podstawie art. 

22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 
- ró¿nica pomiêdzy warto�ci¹ nominaln¹ objêtych udziaùów (akcji) w spóùkach maj¹cych 

osobowo�ã prawn¹ albo wkùadów w spóùdzielniach w zamian za wkùad niepieniê¿ny w innej 

postaci ni¿ przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czê�ã a kosztami uzyskania przychodów 

okre�lonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osi¹gniêta w roku podatkowym.  
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Po zakoñczeniu roku podatkowego podatnik jest obowi¹zany w zeznaniu podatkowym, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaã dochody 

uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpùatnego zbycia papierów warto�ciowych, i dochody z 

odpùatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a tak¿e dochody z realizacji praw z nich 

wynikaj¹cych oraz z odpùatnego zbycia udziaùów w spóùkach maj¹cych osobowo�ã prawn¹ oraz z 

tytuùu objêcia udziaùów (akcji) w spóùkach maj¹cych osobowo�ã prawn¹ albo wkùadów w spóùdzielniach 

w zamian za wkùad niepieniê¿ny w postaci innej ni¿ przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czê�ã, i 

obliczyã nale¿ny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikaj¹cej z umów zapobiegaj¹cych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia pùatnikowi przez podatnika za�wiadczenie 

o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granic¹ dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), 

wydane przez wùa�ciwy organ administracji podatkowej. 

4.11.3. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustaw¹ o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku 

lub darowizny, praw maj¹tkowych, w tym równie¿ praw zwi¹zanych z posiadaniem akcji, podlega 

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, je¿eli:  
a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany byù 
obywatelem polskim lub miaù miejsce staùego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub  
b) prawa maj¹tkowe dotycz¹ce akcji s¹ wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
Wysoko�ã stawki podatku od spadków i darowizn jest zró¿nicowana i zale¿y od rodzaju 

pokrewieñstwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiêdzy spadkobierc¹ i 

spadkodawc¹ albo pomiêdzy darczyñc¹ i obdarowanym. 

4.11.4. Odpowiedzialno�ã pùatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.) pùatnik, który nie wykonaù ci¹¿¹cego na nim 

obowi¹zku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpùacenia go we wùa�ciwym terminie organowi 

podatkowemu � odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpùacony. Pùatnik 

odpowiada za te nale¿no�ci caùym swoim maj¹tkiem. Odpowiedzialno�ã ta jest niezale¿na od woli 

pùatnika. Przepisów o odpowiedzialno�ci pùatnika nie stosuje siê wyù¹cznie w przypadku, je¿eli 

odrêbne przepisy stanowi¹ inaczej, albo je¿eli podatek nie zostaù pobrany z winy podatnika. 

4.11.5. Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 

Zgodnie z prawem o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi, wtórny obrót papierami 

warto�ciowymi odbywa siê za po�rednictwem podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie. 

Na podstawie ustawy o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, sprzeda¿ papierów warto�ciowych 

tym podmiotom i za ich po�rednictwem, zgodnie z przedmiotow¹ ustaw¹ zwolniona jest od podatku od 

czynno�ci cywilnoprawnych. W my�l przepisu art. 9 pkt 9 sprzeda¿ papierów warto�ciowych domom 

maklerskim i bankom prowadz¹cym dziaùalno�ã maklersk¹ oraz sprzeda¿ papierów warto�ciowych 
dokonywan¹ za po�rednictwem domów maklerskich lub banków prowadz¹cych dziaùalno�ã maklersk¹ 

stanowi czynno�ã cywilnoprawn¹ zwolnion¹ z podatku od czynno�ci cywilnoprawnych. 
Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych nie podlegaj¹ czynno�ci prawne 

je¿eli przynajmniej jedna ze stron z tytuùu dokonania tej czynno�ci na podstawie odrêbnych przepisów 

jest opodatkowana podatkiem od towarów i usùug lub jest zwolniona od tego podatku (art. 2 pkt 4). 
W przypadku, gdy ¿adna z powy¿szych sytuacji nie bêdzie miaùa miejsca, sprzeda¿ akcji 

dopuszczonych do publicznego obrotu papierami warto�ciowymi bêdzie podlegaùa opodatkowaniu 

podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych. 
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5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

5.1. WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 

OFERTY ORAZ DZIA£ANIA WYMAGANE PRZY SK£ADANIU ZAPISÓW 

5.1.1. Warunki oferty 

Na podstawie niniejszego Prospektu: 
- oferowanych jest 660 000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) Akcji serii E, zwykùych na okaziciela, o 

warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci nominalnej 3 300 000 zù, oferowanych w ramach 

subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyù¹czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym jest: 
-  660 000 Akcji serii E, zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci 

nominalnej 3 300 000 zù 
- 660 000 Praw do akcji zwykùych na okaziciela Akcji serii E. 
 
Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: 
� Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest  60 000 Akcji Oferowanych oraz 
� Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 600 000 Akcji Oferowanych. 
 
Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy lub czùonek konsorcjum 

dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy,  przeprowadzi dziaùania 

marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �ksiêgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 

tej transzy, maj¹ce na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� okre�lenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �ksiêgi popytu� przyjmowane bêd¹ w ramach przedziaùu cenowego 

od 12,00 zù do 16,00 zù za jedn¹ Akcjê. Wielko�ci okre�laj¹ce przedziaù mog¹ ulec zmianie w trakcie 

procesu tworzenia �ksiêgi popytu�, jednak górna granica przedziaùu cenowego nie mo¿e przekraczaã 

ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy. 
Informacja o ewentualnej zmianie przedziaùu cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 

publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent mo¿e podj¹ã decyzjê o przeùo¿eniu lub 

odwoùaniu Publicznej Oferty. W sytuacji, gdy ogùoszone zostanie przeùo¿enie lub odwoùanie Publicznej 

Oferty wszystkie deklaracje zùo¿one w trakcie tworzenia �ksiêgi popytu� bêd¹ anulowane. W 

przypadku przeùo¿enia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie 
decyzjê o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy �ksiêgi popytu�. Informacja o tym fakcie zostanie 

podana przez Emitenta do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzjê o wysoko�ci ostatecznej ceny 

emisyjnej Akcji serii E. Informacja o wysoko�ci ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii E zostanie 

podana przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane poprzez przekazanie 

informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do Komisji oraz do publicznej 
wiadomo�ci w sposób, w jaki zostaù udostêpniony Prospekt, oraz w trybie okre�lonym w art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Zapisy na Akcje oferowane w Transzy Indywidualnej i Transzy instytucjonalnej przyjmowane bêd¹ po 

ustalonej cenie emisyjnej. 

5.1.2. Wielko�ã ogóùem emisji lub oferty 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 660 000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) Akcji 

serii E, zwykùych na okaziciela, o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da i ù¹cznej warto�ci nominalnej 

3 300 000 zù, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyù¹czeniem prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, 
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Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach: 
� Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 60 000 Akcji Oferowanych oraz 
� Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest  600 000 Akcji Oferowanych. 

5.1.3. Terminy obowi¹zywania oferty i opis procedury skùadania zapisów 

5.1.3.1. Terminy oferty 

Harmonogram Publicznej Oferty: 
 
rozpoczêcie procesu tworzenia �ksiêgi popytu� 12 grudnia 2006 r. 

zakoñczenie procesu tworzenia �ksiêgi popytu 13 grudnia 2006 r.  (do godz. 15) 

ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej 13 grudnia 2006 r. 

rozpoczêcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów w 

Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej 

14 grudnia 2006 r. 

zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej  15 grudnia 2006 r. 

zakoñczenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 15 grudnia 2006 r. 

zamkniêcie Publicznej Oferty i przydziaù Akcji Oferowanych do 18 grudnia 2006 r.  

 
Terminy realizacji Publicznej Oferty mog¹ ulec zmianie. Nowe terminy zostan¹ podane do publicznej 

wiadomo�ci nie póêniej ni¿ w dniu upùywu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty 

mog¹ odbywaã siê tylko w okresie wa¿no�ci Prospektu. 

5.1.3.2. Procedura skùadania zapisów 

Zapisy na Akcje serii E w Transzy Indywidualnej przyjmowane bêd¹ w POK Beskidzkiego Domu 

Maklerskiego S.A. wymienionych w Zaù¹czniku nr 3 do Prospektu i mog¹ byã skùadane na dowoln¹ 

liczbê Akcji serii E, nie wiêksz¹ jednak ni¿ liczba akcji oferowanych w tej transzy. 
 
Zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane bêd¹ w POK Beskidzkiego Domu 

Maklerskiego S.A. wymienionych w Zaù¹czniku nr 3 do Prospektu i w POK domu maklerskiego 

bêd¹cego czùonkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument 

ofertowy, o ile Oferuj¹cy utworzy konsorcjum dystrybucyjne. 
Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego zostanie przekazana w formie 
aneksu do Prospektu. 
Zapisy mog¹ opiewaã na dowoln¹ liczbê Akcji serii E, nie mniejsz¹ ni¿ wskazana w wezwaniu do 

zùo¿enia zapisu i nie wiêksz¹ ni¿ liczba akcji oferowanych w tej transzy, z zastrze¿eniem pozostaùych 

postanowieñ niniejszego punktu. 
 

Zasady i procedura skùadania zapisów w Transzy Indywidualnej 

W ramach Transzy Indywidualnej mo¿na skùadaã zapisy na nie wiêcej ni¿ liczba Akcji oferowanych w 

tej transzy. Inwestor ma prawo do zùo¿enia kilku zapisów, które ù¹cznie nie mog¹ przekroczyã 

maksymalnej liczby Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewaj¹ce na wy¿sz¹ liczbê 

akcji bêd¹ traktowane jak zapisy na liczbê Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. 
Zùo¿enie zapisu w Transzy Indywidualnej nie ogranicza prawa do zùo¿enia zapisu lub zapisów w 

Transzy Instytucjonalnej. 
Inwestor winien zùo¿yã w miejscu skùadania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej 

wypeùniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisaã o�wiadczenie bêd¹ce integraln¹ 

czê�ci¹ formularza zapisu, w którym stwierdza, ¿e: 
 zapoznaù siê z tre�ci¹ Prospektu i  akceptuje warunki Publicznej Oferty; 
 zapoznaù siê z brzmieniem Statutu Spóùki i akceptuje jego tre�ã; 
 zgadza siê na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych ni¿ objêta zapisem lub 

nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
 wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia 

Publicznej Oferty oraz ¿e dane na formularzu zapisu zostaùy podane dobrowolnie; 
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 przyjmuje do wiadomo�ci, i¿ przysùuguje mu prawo do wgl¹du do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania; 
 wyra¿a zgodê na przekazywanie objêtych tajemnic¹ zawodow¹ swoich danych osobowych oraz 

informacji zwi¹zanych z dokonanym zapisem na Akcje Oferowane przez dom maklerski 

Emitentowi, w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz ¿e 

upowa¿nia te podmioty do otrzymania tych informacji. 
 
Formularz zapisu na akcje zamieszczony jest w Zaù¹czniku nr 1do Prospektu. 
Skùadaj¹c zapis, inwestor lub jego peùnomocnik zobowi¹zany jest okazaã dowód osobisty lub paszport 

w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba dziaùaj¹ca w imieniu osoby prawnej 

zobowi¹zana jest ponadto zùo¿yã aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 

za�wiadczaj¹cy o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba dziaùaj¹ca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej obowi¹zana jest ponadto zùo¿yã akt 

zawi¹zania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikaã bêdzie forma organizacyjna i adres 

siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niewùa�ciwego wypeùnienia formularza zapisu na Akcje 

Oferowane w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, 

zostanie uznany za niewa¿ny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrze¿eniem terminu 

zostan¹ równie¿ uznane za niewa¿ne. 
Na dowód przyjêcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz zùo¿onego formularza zapisu, 

potwierdzony przez pracownika POK przyjmuj¹cego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie mo¿e 

zawieraã jakichkolwiek zastrze¿eñ i jest nieodwoùalny (z zastrze¿eniem przypadku opisanego w pkt 

5.1.7 poni¿ej) w terminie zwi¹zania zapisem. 
 
Procedura tworzenia �ksiêgi popytu� 

Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy lub czùonek konsorcjum 

dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy,  przeprowadzi dziaùania 

marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �ksiêgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 

tej transzy, maj¹ce na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� okre�lenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji bêd¹ mogùy byã skùadane w okresie od 12 grudnia 2006 r. 

do 13 grudnia 2006 roku do godziny 15.00. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �ksiêgi popytu� przyjmowane bêd¹ w ramach przedziaùu cenowego 

od 12,00 zù do 16,00 zù za jedn¹ Akcjê. Wielko�ci okre�laj¹ce przedziaù mog¹ ulec zmianie w trakcie 

procesu tworzenia �ksiêgi popytu�, jednak górna granica przedziaùu cenowego nie mo¿e przekraczaã 

ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy. 
 
W przypadku jakiejkolwiek zmiany przedziaùu cenowego przez Emitenta inwestor, który zùo¿yù 

Deklaracjê jest uprawniony do anulowania poprzednio zùo¿onych Deklaracji i zùo¿enia nowej. 
Informacja o ewentualnej zmianie przedziaùu cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 

publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. 
 
W trakcie procesu tworzenia �ksiêgi popytu� na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferuj¹cy lub 

czùonek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy 

kierowaã bêdzie do potencjalnych inwestorów propozycje udziaùu w Transzy Instytucjonalnej. Forma 

oraz tryb, w jakim skùadane bêd¹ propozycje udziaùu w Transzy Instytucjonalnej, zostan¹ okre�lone 

przez Oferuj¹cego zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu. 
 
Inwestorzy zainteresowani zùo¿eniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali 

propozycji udziaùu w tworzeniu �ksiêgi popytu� powinni skontaktowaã siê (w okresie tworzenia �ksiêgi 

popytu� na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferuj¹cym lub czùonkiem konsorcjum 

dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy w celu skierowania do 

nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powy¿ej. 
 
Oferuj¹cy lub czùonek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument 

ofertowy nie ma obowi¹zku skierowania propozycji uczestnictwa w ofercie do inwestorów, którzy 
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zgùosz¹ siê z tak¹ pro�b¹. Wyù¹cznie inwestorzy, do których skierowane zostan¹ ww. propozycje, 

mog¹ przekazaã Oferuj¹cemu lub czùonkowi konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 

5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w 
Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje bêd¹ zawieraã liczbê Akcji Oferowanych w 

Publicznej Ofercie, których nabyciem s¹ zainteresowani inwestorzy, przy czym ilo�ã ta nie mo¿e byã 

wiêksza ni¿ ilo�ã akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej. Cena proponowana w Deklaracji musi 

zawieraã siê w ogùoszonym przedziale cenowym.  
W Deklaracji inwestor zobowi¹¿e siê, i¿ w przypadku, gdy zawieraã ona bêdzie cenê wy¿sz¹ lub 

równ¹ ustalonej Cenie Emisyjnej, opùaci on i obejmie Akcje po cenie równej cenie emisyjnej w liczbie 

wynikaj¹cej z uznaniowego przydziaùu. 
Inwestor ma prawo odwoùaã deklaracjê przed zakoñczeniem procesu budowy �ksiêgi popytu�, wskutek 

czego wygasaj¹ jego zobowi¹zania wynikaj¹ce z deklaracji. Zobowi¹zanie inwestora wynikaj¹ce z 

Listy Wstêpnego Przydziaùu nie mo¿e byã wy¿sze, ni¿ liczba Akcji okre�lona przez niego w deklaracji. 

Niewywi¹zanie siê przez inwestora z ww. zobowi¹zania mo¿e spowodowaã odpowiedzialno�ã 
odszkodowawcz¹ na zasadach ogólnych wynikaj¹cych z zapisów Kodeksu Cywilnego. 
W trakcie trwania procesu budowy �ksiêgi popytu� inwestor ma prawo do zmiany zùo¿onej deklaracji. 

W takim przypadku deklaracja zùo¿ona póêniej uchyla w caùo�ci skutki prawne deklaracji zùo¿onych 

wcze�niej, które s¹ zmieniane przez inwestora. 
Emitent zastrzega, ¿e po sporz¹dzeniu Listy Wstêpnego Przydziaùu lub po ogùoszeniu Ceny Emisyjnej 

deklaracja nie mo¿e byã przez inwestora wycofana z zastrze¿eniem sytuacji opisanych w pkt. 5.1.7 
Czê�ci IV Dokument Ofertowy. 
 
W wyniku tych dziaùañ powstanie tzw. �ksiêga popytu� na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w 

Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklaruj¹cych zainteresowanie nabyciem Akcji 

Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji, których 

nabyciem s¹ zainteresowani oraz ceny, jak¹ s¹ gotowi za nie zapùaciã). �Ksiêga popytu� na Akcje 

Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie zostanie podana do publicznej 
wiadomo�ci. Wysoko�ã ujawnionego popytu mog¹ posùu¿yã do podjêcia decyzji o: 
� przeùo¿eniu lub odwoùaniu Publicznej Oferty, 
� wysoko�ci ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. 
 
Na podstawie deklaracji zùo¿onych do �ksiêgi popytu� Oferuj¹cy przygotuje i przedstawi Zarz¹dowi 
Spóùki propozycjê tzw. Listy Wstêpnego Przydziaùu, tj. zestawienie inwestorów i wstêpnie 

przydzielonych im Akcji. 
Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej zùo¿enia udzielane bêd¹ w okresie budowy �ksiêgi 

popytu� w POK Oferuj¹cego lub czùonka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. 

Czê�ci IV Dokument ofertowy lub telefonicznie pod nr tel. 032 208 14 06 lub 032 208 14 10. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent mo¿e podj¹ã decyzjê o przeùo¿eniu lub 

odwoùaniu Publicznej Oferty. W sytuacji, gdy ogùoszone zostanie przeùo¿enie lub odwoùanie Publicznej 

Oferty wszystkie deklaracje zùo¿one w trakcie tworzenia �ksiêgi popytu� bêd¹ anulowane. W 

przypadku przeùo¿enia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie 
decyzjê o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy �ksiêgi popytu�. Informacja o tym fakcie zostanie 

podana przez Emitenta do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzjê o wysoko�ci ostatecznej ceny 

emisyjnej Akcji serii E. Informacja o wysoko�ci ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii E zostanie 

podana przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane poprzez przekazanie 
informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do Komisji oraz do publicznej 
wiadomo�ci w sposób, w jaki zostaù udostêpniony Prospekt, oraz w trybie okre�lonym w art. 56 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 
 
Zasady i procedura skùadania zapisów w Transzy Instytucjonalnej  

Do skùadania zapisów Transzy Instytucjonalnej uprawnieni s¹ wyù¹cznie inwestorzy, którzy wziêli 

udziaù  w procesie tworzenia �ksiêgi popytu� i do których zostaùo skierowane wezwanie do zùo¿enia 

zapisu. Wezwanie do zùo¿enia zapisu zostanie skierowane najpóêniej w pierwszym dniu przyjmowania 

zapisów na nr fax wskazany przez inwestora w deklaracji. 
Na podstawie zùo¿onych Deklaracji oraz na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego lub czùonka 

konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy, Zarz¹d 
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Emitenta sporz¹dzi Listê Wstêpnego Przydziaùu, która bêdzie zawieraã wykaz inwestorów 

uprawnionych do subsrybowania Akcji w Transzy Instytucjonalnej po Cenie Emisyjnej. Lista 
Wstêpnego Przydziaùu bêdzie okre�laùa liczbê Akcji, jak¹ inwestor bêdzie uprawniony subskrybowaã z 

zastrze¿eniem, ¿e liczba ta nie bêdzie wiêksza ni¿ wskazana przez inwestora w Deklaracji. 
 
Inwestorzy, do których skierowane zostaùo wezwanie do zùo¿enia zapisu, powinni skùadaã zapisy na 

Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie ni¿szej ni¿ okre�lona w wezwaniu do 

zùo¿enia zapisu. W przypadku zùo¿enia przez inwestora zapisu na liczbê akcji wy¿sz¹ ni¿ okre�lona w 

wezwaniu do zùo¿enia zapisu inwestor musi liczyã siê z mo¿liwo�ci¹ przydzielenia mu mniejszej liczby 

akcji, jednak nie mniejszej ni¿ zagwarantowana w przekazanym wezwaniu do zùo¿enia zapisu.  
W przypadku, gdy inwestor zùo¿y zapis na mniejsz¹ liczbê akcji ni¿ wskazana w wezwaniu, musi liczyã 

siê z mo¿liwo�ci¹ przydzielenia mniejszej liczby akcji ni¿ okre�lona w zapisie lub nieprzydzielenia 

akcji, z uwagi na brak preferencji wynikaj¹cych z uczestnictwa w procesie tworzenia �ksiêgi popytu�. 
 
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji zùo¿one przez inwestora maj¹ charakter wi¹¿¹cy dla 

inwestora. 
 
Wykonaniem zobowi¹zania wynikaj¹cego ze zùo¿enia Deklaracji jest opùacenie Akcji w liczbie 

okre�lonej w wezwaniu do zùo¿enia zapisu, w terminie skùadania zapisów na Akcje Oferowane w 

Transzy Instytucjonalnej. Nieopùacenie zapisu zgodnie z przekazanym wezwaniem do zùo¿enia zapisu, 

skutkowaã mo¿e dochodzeniem roszczeñ przez Emitenta lub Oferuj¹cego lub czùonka konsorcjum 

dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy na zasadach okre�lonych 

w art. 471 i nastêpnych kodeksu Cywilnego. Podstaw¹ odpowiedzialno�ci inwestora s¹ zasady 

odpowiedzialno�ci kontraktowej. Termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynosi 

dziesiêã lat od daty powstania szkody. 
Roszczenie o naprawienie szkody z tytuùu niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania 

inwestora do opùacenia zapisu przysùuguje Emitentowi lub Oferuj¹cemu lub czùonka konsorcjum 

dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy równie¿ w przypadku, 

gdy inwestor opùaciù zapis na mniejsz¹ liczbê Akcji ni¿ liczba podana w wezwaniu skierowanym do 

inwestora. 
 
Zapis zùo¿ony w Transzy Instytucjonalnej nie ogranicza prawa do zùo¿enia zapisu w Transzy 

Indywidualnej. 
 
Zapisy skùadane przez zarz¹dzaj¹cych cudzym portfelem papierów warto�ciowych na zlecenie, w 

imieniu i na rzecz poszczególnych klientów mog¹ byã przyjmowane w Transzy Instytucjonalnej, bez 

wzglêdu na liczby akcji objête poszczególnymi zapisami klientów podmiotu zarz¹dzaj¹cego, pod 

warunkiem umieszczenia danego zarz¹dzaj¹cego na Li�cie Wstêpnego Przydziaùu. 
Zapis na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwoùalny (z zastrze¿eniem 

przypadku opisanego w pkt 5.1.7 Czê�ã IV Dokument Ofertowy) i nie mo¿e zawieraã jakichkolwiek 

zastrze¿eñ. 
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej bêd¹ przyjmowane w  POK Oferuj¹cego lub 

czùonka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy. 
Inwestor winien zùo¿yã w miejscu skùadania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej 
wypeùniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisaã o�wiadczenie bêd¹ce integraln¹ 

czê�ci¹ formularza zapisu, w którym stwierdza, ¿e: 
 zapoznaù siê z tre�ci¹ Prospektu i  akceptuje warunki Publicznej Oferty; 
 zapoznaù siê z brzmieniem Statutu Spóùki i akceptuje jego tre�ã; 
 zgadza siê na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych ni¿ objêta zapisem lub 

nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
 wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia 

Publicznej Oferty oraz ¿e dane na formularzu zapisu zostaùy podane dobrowolnie; 
 przyjmuje do wiadomo�ci, i¿ przysùuguje mu prawo do wgl¹du do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania; 
 wyra¿a zgodê na przekazywanie objêtych tajemnic¹ zawodow¹ swoich danych osobowych oraz 

informacji zwi¹zanych z dokonanym zapisem na Akcje Oferowane przez dom maklerski 

Emitentowi, w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz ¿e 

upowa¿nia te podmioty do otrzymania tych informacji. 
 
Formularz zapisu na akcje zamieszczony jest w Zaù¹czniku nr 1 do Prospektu. 
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Skùadaj¹c zapis, inwestor lub jego peùnomocnik zobowi¹zany jest okazaã dowód osobisty lub paszport 

w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba dziaùaj¹ca w imieniu osoby prawnej 

zobowi¹zana jest ponadto zùo¿yã aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 

za�wiadczaj¹cy o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba dziaùaj¹ca w imieniu 

jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej obowi¹zana jest ponadto zùo¿yã akt 

zawi¹zania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikaã bêdzie forma organizacyjna i adres 

siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niewùa�ciwego wypeùnienia formularza zapisu na Akcje 

Oferowane w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, 

zostanie uznany za niewa¿ny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrze¿eniem terminu 

zostan¹ równie¿ uznane za niewa¿ne. 
Na dowód przyjêcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz zùo¿onego formularza zapisu, 

potwierdzony przez pracownika przyjmuj¹cego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie mo¿e zawieraã 

jakichkolwiek zastrze¿eñ i jest nieodwoùalny z zastrze¿eniem przypadku opisanego w pkt 5.1.7 Czê�ã 

IV Dokument Ofertowy w terminie zwi¹zania zapisem. 
 

Skùadanie dyspozycji deponowania 

Skùadaj¹c zapis na Akcje Oferowane, inwestor lub jego peùnomocnik jest zobowi¹zany zùo¿yã 

nieodwoùaln¹ dyspozycjê deponowania akcji, która umo¿liwi zapisanie na rachunku papierów 

warto�ciowych inwestora wszystkich akcji, które zostaùy mu przydzielone, bez konieczno�ci odbierania 

potwierdzenia nabycia. Inwestor lub jego peùnomocnik otrzymuje dowód zùo¿enia dyspozycji 

deponowania, kwituj¹c jego odbiór wùasnorêcznym podpisem. 
Dyspozycja deponowania zùo¿ona przez inwestora nie mo¿e byã zmieniona. Zùo¿enie dyspozycji 

deponowania akcji jest to¿same ze zùo¿eniem dyspozycji deponowania Praw do akcji serii E. W razie 

skùadania zapisu i dyspozycji deponowania przez peùnomocnika w tre�ci peùnomocnictwa powinno byã 

zawarte wyraêne umocowanie do dokonania takiej czynno�ci. 
Inwestor, który nie posiada rachunku papierów warto�ciowych, jest zobowi¹zany do jego zaùo¿enia 

najpóêniej wraz ze skùadaniem zapisu na akcje tak, aby w dniu skùadania zapisu mógù wypeùniã 

dyspozycjê deponowania akcji. Brak dyspozycji deponowania akcji bêdzie skutkowaã odmow¹ 

przyjêcia zapisu. 

5.1.3.3. Termin zwi¹zania zapisem 

Subskrybent jest zwi¹zany zapisem do dnia dokonania przez Emitenta przydziaùu Akcji serii E. Po tym 

terminie przysùuguje mu wzglêdem Emitenta roszczenie o zapisanie akcji na rachunku papierów 

warto�ciowych. Subskrybent przestaje byã zwi¹zany zapisem w przypadku zùo¿enia, w miejscu 

zùo¿enia zapisu, pisemnego o�wiadczenia o uchyleniu siê od skutków prawnych zapisu w przypadku 

zaistnienia sytuacji opisanej w Czê�ci IV pkt 5.1.7. Prospektu. 

5.1.3.4. Dziaùanie przez peùnomocnika 

Czynno�ci zwi¹zane ze skùadaniem zapisów na Akcje serii E mog¹ byã dokonywane osobi�cie lub 

prze peùnomocnika. Do czynno�ci tych nale¿y w szczególno�ci: 
 zùo¿enie zapisu na Akcje serii E 
 zùo¿enie dyspozycji deponowania Akcji serii E. 
 
Peùnomocnikiem mo¿e byã osoba fizyczna posiadaj¹ca peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowo�ci prawnej. 
Liczba peùnomocnictw nie jest ograniczona.  
Peùnomocnictwo powinno byã udzielone na pi�mie w formie zgodnej z wymogami identyfikacji 

inwestorów obowi¹zuj¹cymi w danej firmie inwestycyjnej i zawieraã informacje odpowiednie do 
regulacji obowi¹zuj¹cych w tej firmie. W celu uzgodnienia formy peùnomocnictwa zalecany jest 

uprzedni kontakt z firm¹ inwestycyjn¹, w której bêdzie skùadany zapis. 
 
Wymaga siê, aby peùnomocnictwo byùo udzielone w formie aktu notarialnego lub z podpisem 
mocodawcy po�wiadczonym notarialnie. Peùnomocnictwo, poza wùa�ciwym umocowaniem do zùo¿enia 

zapisu, powinno zawieraã nastêpuj¹ce dane o osobie peùnomocnika i mocodawcy: 
 dla osób fizycznych: imiê, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datê urodzenia), typ, seriê 

i numer dokumentu to¿samo�ci, adres staùy i adres do korespondencji, 
 w przypadku osoby prawnej: firmê i formê organizacyjn¹ prowadzonej dziaùalno�ci, REGON, 

numer rejestru s¹dowego, kraj siedziby, adres oraz wskazane powy¿ej dane osób fizycznych 

reprezentuj¹cych osobê prawn¹, 
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 w przypadku jednostki nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej: firmê i formê organizacyjn¹ 

prowadzonej dziaùalno�ci, REGON, kraj siedziby, adres oraz wskazane powy¿ej dane osób 

fizycznych reprezentuj¹cych jednostkê. 
Peùnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostaùe dokumenty 

zwi¹zane z tak udzielonym peùnomocnictwem musz¹ byã uwierzytelnione za zgodno�ã z prawem 

miejscowym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz¹d konsularny.  
Dokumenty sporz¹dzone w jêzyku obcym musz¹ byã przetùumaczone na jêzyk polski przez tùumacza 

przysiêgùego, chyba ¿e biuro maklerskie przyjmuj¹ce zapis odst¹pi od konieczno�ci speùnienia tego 

warunku. Peùnomocnictwo mo¿e równie¿ zostaã sporz¹dzone w innej formie jedynie w przypadku, gdy 
zostanie ona zaakceptowana przez biuro maklerskie przyjmuj¹ce zapisy. 
 
Osoba wystêpuj¹ca w charakterze peùnomocnika zobowi¹zana jest okazaã dowód osobisty lub 

paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba dziaùaj¹ca w imieniu osoby 

prawnej zobowi¹zana jest ponadto zùo¿yã aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 

za�wiadczaj¹cy o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba dziaùaj¹ca w imieniu 

jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej obowi¹zana jest ponadto zùo¿yã akt 

zawi¹zania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikaã bêdzie forma organizacyjna i adres 

siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
 
Dokument peùnomocnictwa lub jego kopia pozostaj¹ w biurze maklerskim przyjmuj¹cym zapis. 
 
Zwraca siê uwagê inwestorów, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami od dokumentu 

peùnomocnictwa winna byã uiszczona opùata skarbowa. 

5.1.4. Wycofanie lub zawieszenie oferty 

Publiczna Oferta mo¿e zostaã wycofana oraz zawieszona przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów 

na Akcje Oferowane w wyniku niewystarczaj¹cego popytu na oferowane akcje ujawnionego w trakcie 

procesu budowania �ksi¹¿ki popytu�, przy satysfakcjonuj¹cej Emitenta cenie emisyjnej.  
Fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomo�ci nie póêniej ni¿ przed dniem rozpoczêcia 

przyjmowania zapisów na akcje, w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Emitent mo¿e równie¿ odst¹piã od przeprowadzenia Publicznej Oferty tak¿e po rozpoczêciu 

przyjmowania zapisów. Odst¹pienie od przeprowadzenia Publicznej Oferty po rozpoczêciu 

przyjmowania zapisów mo¿e nast¹piã tylko z wa¿nych powodów, takich jak wyst¹pienie siùy wy¿szej, 

gwaùtowne zaùamanie koniunktury gieùdowej, wyst¹pienie nieprzewidzianych zjawisk wpùywaj¹cych na 

sytuacjê Spóùki. Informacja o odst¹pieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty zostanie podana do 
publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. 

5.1.5. Opis mo¿liwo�ci dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu 

nadpùaconych kwot 

Transza Indywidualna 

Je�li liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbê Akcji Oferowanych w Transzy 

Indywidualnej, w pierwszej kolejno�ci nast¹pi przesuniêcie nie objêtych zapisami akcji z Transzy 

Instytucjonalnej. Nastêpnie w przypadku, gdy liczba akcji, na które zùo¿ono zapisy w Transzy 

Indywidualnej, nadal bêdzie przekraczaã liczbê Akcji Oferowanych w tej transzy (z uwzglêdnieniem 

przesuniêcia akcji nie objêtych zapisami z Transzy Instytucjonalnej) przydziaù akcji zostanie dokonany 

na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
W takim przypadku nadpùacone kwoty zostan¹ zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania 

przydziaùu akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot 
nadpùaconych kwot nast¹pi bez jakichkolwiek odszkodowañ lub odsetek. 
 
Transza Instytucjonalna 

Je�li liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbê Akcji Oferowanych w Transzy 

Instytucjonalnej, w pierwszej kolejno�ci nast¹pi przesuniêcie nie objêtych zapisami akcji z Transzy 

Indywidualnej do Transzy Instytucjonalnej. 
 
Redukcja zapisów w tej transzy mo¿e wyst¹piã w przypadku: 
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� zùo¿enia przez inwestora zapisu na wiêksz¹ ilo�ã akcji ni¿ wskazana w wezwaniu do zùo¿enia zapisu 

wystosowanym przez Oferuj¹cego lub czùonka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 

5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy (w czê�ci przekraczaj¹cej liczbê akcji wskazan¹ w ww. 

wezwaniu), 
� zùo¿enia przez inwestora zapisu na mniejsz¹ ilo�ã akcji ni¿ wskazana w wezwaniu do zùo¿enia 

zapisu wystosowanym przez Oferuj¹cego lub czùonka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w 

pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument ofertowy. 
 
W takim przypadku nadpùacone kwoty zostan¹ zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania 
przydziaùu akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot 

nadpùaconych kwot nast¹pi bez jakichkolwiek odszkodowañ lub odsetek. 

5.1.6. Minimalna lub maksymalna wielko�ã zapisu 

Transza Indywidualna 

Inwestor mo¿e zùo¿yã zapis na co najmniej 1 akcjê i nie wiêcej ni¿ liczba akcji oferowanych w tej 

transzy, czyli 60 000 Akcji serii E. W przypadku zùo¿enia zapisu na wiêcej ni¿ liczbê akcji oferowanych 

w transzy zapis bêdzie uwa¿any za opiewaj¹cy na maksymaln¹ liczbê akcji oferowanych w transzy. 
 
Transza Instytucjonalna 

Inwestor mo¿e zùo¿yã zapis na co najmniej 1 akcjê i nie wiêcej ni¿ liczba akcji oferowanych w tej 

transzy, czyli 600 000 Akcji serii E. 
W przypadku zùo¿enia zapisu na wiêcej ni¿ liczbê akcji oferowanych w transzy zapis bêdzie uwa¿any 

za opiewaj¹cy na maksymaln¹ liczbê akcji oferowanych w transzy. 
 
Zapisy na akcje skùadane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu wùasnym, odrêbnie 

na rzecz poszczególnych zarz¹dzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowi¹ w 

rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy odrêbnych inwestorów. 

5.1.7. Termin, w którym mo¿liwe jest uchylenie siê od skutków prawnych zapisu 

W zwi¹zku z art. 51 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w okresie wa¿no�ci prospektu emisyjnego, 

Emitent ma obowi¹zek niezwùocznie, nie póêniej ni¿ w terminie 24 godzin przekazywaã Komisji, w 

formie aneksu do prospektu emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o 
wszelkich zdarzeniach lub okoliczno�ciach, które mogùyby w sposób znacz¹cy wpùyn¹ã na ocenê 

papieru warto�ciowego, o których Emitent powzi¹ù wiadomo�ã po zatwierdzeniu prospektu 

emisyjnego. Obowi¹zek ten ustaje w dniu rozpoczêcia notowañ Akcji serii E na rynku regulowanym. W 

my�l art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, je¿eli po rozpoczêciu Publicznej Oferty, do publicznej 

wiadomo�ci zostaù udostêpniony aneks dotycz¹cy zdarzenia lub okoliczno�ci zaistniaùych przed 

dokonaniem przydziaùu akcji, o których Emitent powzi¹ù wiadomo�ã przed tym przydziaùem, osoba, 

która zùo¿yùa zapis na akcje b¹dê deklaracjê w procesie tworzenia �ksiêgi popytu�, przed 

udostêpnieniem aneksu do publicznej wiadomo�ci, ma prawo uchylenia siê od skutków prawnych 

zùo¿onego zapisu b¹dê deklaracji  zùo¿onej w procesie tworzenia �ksiêgi popytu�, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostêpnienia aneksu. 
Uchylenie siê od skutków prawnych zapisu nastêpuje przez o�wiadczenie na pi�mie zùo¿one w firmie 

inwestycyjnej oferuj¹cej papiery warto�ciowe. W takim przypadku Emitent jest zobowi¹zany do 
odpowiedniej zmiany terminu przydziaùu papierów warto�ciowych w celu umo¿liwienia realizacji tego 

prawa. Je¿eli wiêc przed dokonaniem przydziaùu Akcji serii E Emitent poweêmie wiadomo�ã o nowym 

zdarzeniu lub okoliczno�ci, termin przydziaùu akcji zostanie przedùu¿ony do dwóch dni roboczych od 

udostêpnienia aneksu. Informacja o przesuniêciu terminu przydziaùu zostanie podana do publicznej 

wiadomo�ci w trybie art. 51 ust. 1 i 4 Ustawy o ofercie publicznej. 
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia zwrot kwoty uiszczonej tytuùem opùacenia Akcji serii E 

nast¹pi niezwùocznie, w sposób wùa�ciwy do przekazania �rodków w przypadku redukcji zapisów i 

niedoj�cia emisji do skutku albo te¿ na rachunek wskazany w o�wiadczeniu o uchyleniu siê od 

skutków prawnych zùo¿onego zapisu. 
Zwrot wpùaconych kwot nast¹pi bez jakichkolwiek odszkodowañ lub odsetek. Wszelkie konsekwencje 

z tytuùu podania niewùa�ciwego numeru rachunku, na który ma zostaã dokonany zwrot �rodków. 

ponosi osoba skùadaj¹ca o�wiadczenie. 
 
Przesuniêcie pomiêdzy transzami po zakoñczeniu przyjmowania zapisów w transzach, nie bêdzie 

wymagaùo przekazywania informacji o przesuniêciu w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, przy 

zaùo¿eniu, ¿e zostan¹ przesuniête jedynie Akcje Oferowane, które nie zostaùy subskrybowane przez 
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inwestorów w danej transzy, a w drugiej transzy popyt na Akcje byù wy¿szy od liczby Akcji 

zaoferowanych w tej transzy. W takim przypadku inwestor, który zùo¿yù zapis przed dokonaniem 

takiego przesuniêcia nie nabêdzie uprawnienia do uchylenia siê od skutków prawnych zùo¿onego 

zapisu. 

5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpùat na akcje oraz 

dostarczenie akcji 

5.1.8.1. Zasady dokonywania wpùat 

Warunkiem skutecznego zùo¿enia zapisu jest jego opùacenie, w kwocie wynikaj¹cej z iloczynu liczby 

akcji objêtych zapisem i ich ceny emisyjnej. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostaã 

dokonana wpùata, bêdzie dostêpna w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje serii E. 
 
Wpùaty na akcje dokonywane powinny byã w PLN. 
 
Wpùata na akcje musi byã uiszczona najpóêniej wraz z dokonaniem zapisu, z zastrze¿eniem 

przypadków omówionych poni¿ej. 
W przypadku wpùat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Indywidualnej peùna wpùata (bez 

wzglêdu na formê wpùaty) powinna nast¹piã do momentu zùo¿enia zapisu. 
 
W przypadku wpùat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Instytucjonalnej wpùata powinna 

nast¹piã: 
� najpóêniej do momentu zùo¿enia zapisu � w przypadku wpùat gotówkowych, 
� najpóêniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów � w przypadku wpùat w formie przelewu. Jako 
datê wpùaty uznaje siê datê wpùywu �rodków na wùa�ciwy rachunek przyjmuj¹cego zapis. 
 
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaùaniu wprowadzaniu do obrotu 

finansowego warto�ci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych êródeù oraz o 

przeciwdziaùaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 153, poz. 1505 z 2003 r., z póên. zm.) dom 

maklerski i bank maj¹ obowi¹zek rejestracji transakcji, której równowarto�ã przekracza 15.000 EURO 

(równie¿ gdy jest ona przeprowadzana w drodze wiêcej ni¿ jednej operacji, których okoliczno�ci 

wskazuj¹, ¿e s¹ one ze sob¹ powi¹zane) oraz transakcji, których okoliczno�ci wskazuj¹, ¿e �rodki 

mog¹ pochodziã z nielegalnych lub nieujawnionych êródeù, bez wzglêdu na warto�ã transakcji i jej 

charakter.  
Ponadto dom maklerski i bank s¹ zobowi¹zane na podstawie ww. ustawy zawiadomiã Generalnego 

Inspektora Informacji finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e 

ma ona zwi¹zek z popeùnieniem przestêpstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.). 
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowi¹zany przeciwdziaùaã wykorzystywaniu 

swojej dziaùalno�ci dla celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póên. zm.) lub w celu ukrycia dziaùañ 

przestêpczych. 
Pracownik banku, który wbrew swoim obowi¹zkom nie zawiadamia o okoliczno�ciach wymienionych w 

art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialno�ã porz¹dkow¹, co nie wyù¹cza 

odpowiedzialno�ci karnej, je¿eli czyn wypeùnia znamiona przestêpstwa. 
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkodê, która mo¿e 

wynikn¹ã z wykonania w dobrej wierze obowi¹zków okre�lonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. 

W takim przypadku, je¿eli okoliczno�ci, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miaùy 

zwi¹zku z przestêpstwem lub ukrywaniem dziaùañ przestêpczych, odpowiedzialno�ã za szkodê 

wynikù¹ ze wstrzymania czynno�ci bankowych ponosi Skarb Pañstwa. 
Zwraca siê uwagê inwestorów, i¿ wpùaty na akcje dokonywane przez podmioty prowadz¹ce 

dziaùalno�ã gospodarcz¹ powinny byã zgodne z zasadami okre�lonymi w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

19 listopada 1999 Prawo dziaùalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). 
 
Dopuszcza siê nastêpuj¹ce formy opùacenia zapisu: 
� gotówk¹, w zùotych, 
� przelewem bankowym, w zùotych, 
� powy¿szymi sposobami ù¹cznie. 
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W przypadku dokonywania zapisu na akcje w POK Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. przelew 
powinien zostaã dokonany na rachunek: 
 

numer: 06 1060 0076 0000 3310 0001 1087 

prowadzony przez: BPH PBK SA O/ Bielsko-Biaùa 

na rzecz: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 

z dopiskiem �wpùata na Akcje �Plast-Box� S.A.  � imiê i nazwisko (firma) inwestora� 

 
Brak wpùaty oraz wpùata niepeùna powoduje niewa¿no�ã zapisu w Transzy Indywidualnej. 
 
W Transzy Instytucjonalnej brak wpùaty w terminie okre�lonym w Prospekcie powoduje niewa¿no�ã 

caùego zapisu. Wpùata niepeùna oznacza, i¿ zapis jest wa¿ny, z zastrze¿eniem, ¿e w trakcie 

dokonywania przydziaùu akcji, podstaw¹ do przydziaùu bêdzie liczba akcji, za które zostaùa dokonana 

wpùata.  
 
Wpùaty na akcje nie podlegaj¹ oprocentowaniu. 

5.1.8.2. Dostarczenie akcji 

Przed rozpoczêciem Publicznej Oferty Zarz¹d podejmie dziaùania maj¹ce na celu zarejestrowanie w 

KDPW Akcji serii E oraz PDA. Niezwùocznie po podjêciu przez KDPW uchwaùy w sprawie 

zarejestrowania Akcji serii E oraz PDA Emitent podejmie wszelkie prawem przewidziane dziaùania w 

celu dopuszczenia Akcji serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu gieùdowego.  
Po dokonaniu przydziaùu Akcji serii E i zapisaniu PDA na rachunkach inwestorów Emitent wyst¹pi do 

Zarz¹du Gieùdy o wyznaczenie daty rozpoczêcia notowañ PDA. 
Niezwùocznie po wydaniu przez Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie 
podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego w drodze emisji Akcji serii E oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej 

zmiany do KRS Zarz¹d podejmie dziaùania maj¹ce na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW, 
wprowadzenie Akcji serii E do obrotu gieùdowego i zakoñczenie notowañ PDA w przeddzieñ 

wprowadzenia Akcji serii E do obrotu gieùdowego. Zamiarem Emitenta jest doprowadzenie do ich 

asymilacji z akcjami obecnie notowanymi pod kodem ISIN PLPSTBX00016. 
 
Inwestor skùadaj¹cy zapis jest zobowi¹zany zùo¿yã nieodwoùaln¹ dyspozycjê deponowania akcji na 

rachunku papierów warto�ciowych. Zùo¿enie dyspozycji deponowania Akcji serii E jest równoznaczne 

ze zùo¿eniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji serii E. 
Po dokonaniu przydziaùu Akcji Oferowanych Zarz¹d podejmie dziaùania maj¹ce na celu 

zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono Akcje serii E � Praw do 
Akcji serii E. 
Wykonanie Praw do Akcji serii E polegaã bêdzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji serii E, 

w dniu ich rejestracji w KDPW. Za ka¿de PDA znajduj¹ce siê na rachunku inwestora zostanie 

zapisana odpowiednio jedna Akcja serii E, co spowoduje wyga�niêcie PDA. 

5.1.9. Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomo�ci 

Emisja Akcji serii E dojdzie do skutku, je�li uprawomocni siê postanowienie S¹du Rejestrowego o 

dokonaniu wpisu do KRS podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego o emisjê Akcji serii E.  
Po dokonaniu przez Zarz¹d Emitenta przydziaùu Akcji serii E informacja o wynikach przydziaùu 

zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1 i art. 58 

Ustawy o ofercie publicznej. 
O postanowieniu S¹du Rejestrowego i doj�ciu emisji do skutku Zarz¹d poinformuje zgodnie z art. 56 

ust. 1 i art. 58 Ustawy o ofercie publicznej. 
 
Emisja akcji serii E nie dojdzie do skutku je¿eli: 
 do dnia zamkniêcia subskrypcji nie zostan¹ poprawnie zùo¿one zapisy i dokonane prawidùowo 

wpùaty na co najmniej 1 Akcjê serii E, albo  
 na skutek zùo¿enia o�wiadczenia o uchyleniu siê od skutków zùo¿onego zapisu, o którym mowa w 

Czê�ci IV pkt 5.1.7. Prospektu oka¿e siê, ¿e nie zostaùa subskrybowana ¿adna Akcja serii E, albo  
 w ci¹gu 6 miesiêcy od daty zatwierdzenia przez Komisjê Prospektu Zarz¹d nie zùo¿y w S¹dzie 

Rejestrowym wniosku o rejestracjê podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego Spóùki wynikaj¹cego z 

emisji serii E, albo 
 S¹d Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwy¿szenia kapitaùu 

zakùadowego o dokonan¹ emisjê Akcji serii E. 
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O zaistnieniu okoliczno�ci powoduj¹cych niedoj�cie emisji do skutku i niedoj�ciu emisji do skutku 

Zarz¹d Emitenta poinformuje zgodnie z art. 56 ust. 1 i art. 58 Ustawy o ofercie publicznej.  
W przypadku niedoj�cia emisji do skutku kwoty wpùacone na Akcje serii E zostan¹ zwrócone 

inwestorom w terminie dwóch tygodni od ogùoszenia o niedoj�ciu emisji do skutku. Zwrot �rodków 

pieniê¿nych bêdzie dokonywany na rachunki inwestycyjne wskazane przez inwestorów w formularzu 

zapisu.  
Wszelkie konsekwencje z tytuùu podania niewùa�ciwego numeru rachunku, na który ma zostaã 

dokonany zwrot �rodków, ponosi skùadaj¹cy zapis. Zwrot wpùaconych kwot nast¹pi bez jakichkolwiek 

odszkodowañ lub odsetek. 
 
W przypadku niedoj�cia emisji Akcji serii E do skutku po wprowadzeniu Praw do akcji serii E do obrotu 

gieùdowego Emitent wyst¹pi o zakoñczenie notowañ Praw do akcji serii E na GPW w dniu podania do 

publicznej wiadomo�ci informacji o niedoj�ciu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpùat dokonany 

zostanie na rzecz inwestorów, na kontach których bêd¹ zapisane Prawa do akcji serii E w dniu 
rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowañ Praw do akcji serii E na GPW. 

Kwota zwracanych wpùat zostanie ustalona w ten sposób, ¿e liczba Praw do akcji serii E znajduj¹cych 

siê na koncie inwestora zostanie pomno¿ona przez cenê emisyjn¹ Akcji serii E. Zwrot wpùat zostanie 

dokonany w terminie 14 dni od ogùoszenia o niedoj�ciu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, na 

których zapisane byùy Prawa do Akcji serii E. 

5.1.10. Procedury zwi¹zane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalno�ã praw do 

subskrypcji akcji oraz sposób postêpowania z prawami do subskrypcji akcji, które 

nie zostaùy wykonane 

Publiczna Oferta przeprowadzana jest z wyù¹czeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

5.2. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIA£U 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, którym oferowane s¹ akcje 

Transza Indywidualna 

Osobami uprawnionymi do skùadania zapisów na Akcje w Transzy Indywidualnej s¹ osoby fizyczne i 

osoby prawne oraz jednostki nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. 
Nierezydenci zamierzaj¹cy zùo¿yã zapis na akcje winni zapoznaã siê z odpowiednimi przepisami kraju 

swego pochodzenia. 
 
Transza Instytucjonalna 

Osobami uprawnionymi do skùadania zapisów na Akcje w Transzy Instytucjonalnej s¹ osoby fizyczne i 

osoby prawne oraz jednostki nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. 
Nierezydenci zamierzaj¹cy zùo¿yã zapis na akcje winni zapoznaã siê z odpowiednimi przepisami kraju 

swego pochodzenia. 
Zapisy na akcje skùadane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu wùasnym, odrêbnie 

na rzecz poszczególnych zarz¹dzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowi¹ w 

rozumieniu Prospektu zapisy odrêbnych inwestorów. 
Osobami uprawnionymi do skùadania zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej s¹ inwestorzy, do 

których zostan¹ skierowane przez Oferuj¹cego wezwania do zùo¿enia zapisów (na podstawie Listy 

Wstêpnego Przydziaùu), w którym zostanie okre�lona liczba akcji, na które powinien opiewaã zapis. 

5.2.2. Zamiary znacz¹cych akcjonariuszy i czùonków zarz¹dzaj¹cych, nadzoruj¹cych 

lub administruj¹cych Emitenta co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie 

Czùonkowie Zarz¹du zamierzaj¹ uczestniczyã w Publicznej Ofercie. 
 
Waldemar Pawlak � Prezes Zarz¹du posiadaj¹cy 272.070 akcji co stanowi 18,26% kapitaùu 

zakùadowego Emitenta  zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
 
Grzegorz Pawlak - Czùonek Zarz¹du posiadaj¹cy 272.040 akcji co stanowi 18,26% kapitaùu 

zakùadowego Emitenta zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
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Franciszek Preis � Czùonek Zarz¹du posiadaj¹cy 267.040 akcji co stanowi 17,92% kapitaùu 

zakùadowego Emitenta  zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
 
Emitent nie posiada informacji o zamiarach czùonków Rady Nadzorczej co do uczestnictwa w 

Publicznej Ofercie Akcji serii E. 
 
Emitentowi nie s¹ jednak znane zamiary nabycia przez któr¹kolwiek z ww. osób Akcji Oferowanych w 

liczbie przekraczaj¹cej 5% wielko�ci Oferty Publicznej. 

5.2.3. Informacje podawane przed przydziaùem 

5.2.3.1. Podziaù oferty na transze 

Publiczna Oferta skùada siê z: 
1) Transzy Indywidualnej, w ramach której oferowanych jest 60 000 Akcji Oferowanych oraz 
2) Transzy Instytucjonalnej, w ramach której oferowanych jest 600 000 Akcji Oferowanych. 

5.2.3.2. Zmiana wielko�ci transz 

Emitent mo¿e podj¹ã decyzjê o przesuniêciu akcji pomiêdzy Transz¹ Indywidualn¹ a Transz¹ 

Instytucjonaln¹ po zakoñczeniu przyjmowania zapisów na akcje, w trakcie dokonywania przydziaùu 

akcji. W takim przypadku przesuniêciu bêd¹ podlegaùy tylko te akcje, które nie zostaùy objête i 

opùacone w danej transzy. Informacja o przesuniêciu akcji pomiêdzy transzami zostanie podana w 

trybie raportu bie¿¹cego niezwùocznie po dokonaniu przydziaùu Akcji Oferowanych. 
Takie przesuniecie nie bêdzie wymagaùo przekazywania informacji o przesuniêciu w trybie art. 54 ust. 

3 Ustawy o ofercie. 

5.2.3.3. Przydziaù w Transzy Indywidualnej 

Przydziaù akcji nast¹pi niezwùocznie po zakoñczeniu przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej i 

Transzy Instytucjonalnej. 
Podstawê przydziaùu akcji stanowi¹: 

� prawidùowo wypeùniony formularz zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie; 
� opùacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 

 
Je¿eli liczba akcji, na które dokonano zapisów, nie przekroczy liczby Akcji Oferowanych w Transzy 
Indywidualnej inwestorom zostan¹ przydzielone akcje w liczbie wynikaj¹cej ze zùo¿onych i opùaconych 

zapisów. 
Je¿eli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbê Akcji Oferowanych w Transzy 

Indywidualnej, w pierwszej kolejno�ci nast¹pi przesuniêcie nie objêtych zapisami akcji z Transzy 

Instytucjonalnej. Nastêpnie w przypadku, gdy liczba akcji, na które zùo¿ono zapisy w Transzy 

Indywidualnej, nadal bêdzie przekraczaã liczbê Akcji Oferowanych w tej transzy, przydziaù akcji 

zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
 
Uùamkowe czê�ci akcji nie bêd¹ przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ 

przydzielone kolejno inwestorom, którzy dokonali zapisu na najwiêksz¹ liczbê Akcji Oferowanych w 

Transzy Indywidualnej, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. 
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie ni¿ deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odst¹pienia od 

zapisu. 
 
Je¿eli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Indywidualnej, bêdzie mniejsza ni¿ liczba 

Akcji Oferowanych w tej transzy i jednocze�nie liczba akcji, na które opiewaj¹ zapisy zùo¿one w 

Transzy Instytucjonalnej, bêdzie wiêksza od liczby Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, 

nast¹pi przesuniêcie nie objêtych zapisami akcji z Transzy Indywidualnej do Transzy Instytucjonalnej. 

5.2.3.4. Przydziaù w Transzy Instytucjonalnej 

Przydziaù akcji nast¹pi niezwùocznie po zakoñczeniu przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej i 

Transzy Instytucjonalnej. 
Podstaw¹ przydziaùu akcji stanowi¹: 
� prawidùowo wypeùniony formularz zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie; 
� opùacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 
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Na podstawie �ksiêgi popytu�, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.3.2 czê�ci IV Dokument 

ofertowy, zostanie przygotowana Lista Wstêpnego Przydziaùu, tj. lista inwestorów, którym zostan¹ 

przydzielone Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej w przypadku zùo¿enia i opùacenia przez nich 

zapisu. Lista bêdzie okre�laùa tak¿e liczbê Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, które 

zostan¹ przydzielone danemu inwestorowi w przypadku zùo¿enia i opùacenia zapisu na liczbê akcji 

równ¹ liczbie okre�lonej w wezwaniu do zùo¿enia zapisu. 
 
Je¿eli inwestor zùo¿y zapis na liczbê Akcji inn¹ ni¿ wynikaj¹ca z wezwania do zùo¿enia zapisu, lub te¿ 

dokona wpùaty niepeùnej, Akcje serii E zostan¹ uznaniowo przyznane przez Emitenta inwestorowi. Nie 

wyù¹cza to jednak odpowiedzialno�ci odszkodowawczej inwestora, o której mowa w pkt. 5.1.3.2 czê�ci 

IV Dokument ofertowy. 
 
W przypadku wyst¹pienia nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej przydziaù akcji w Transzy 

Instytucjonalnej nast¹pi wedùug nastêpuj¹cych zasad: 
- w pierwszej kolejno�ci zostanie dokonany przydziaù akcji na rzecz inwestorów uczestnicz¹cych w 

procesie tworzenia �ksiêgi popytu�, którzy zostali umieszczeni na Li�cie Wstêpnego Przydziaùu 

oraz którzy zùo¿¹ i opùac¹ zapis w wysoko�ci nie mniejszej ni¿ okre�lona na tej li�cie. Inwestorom 

tym zagwarantowany zostanie przydziaù akcji w liczbie okre�lonej na Li�cie Wstêpnego Przydziaùu, 
- je¿eli po dokonaniu przydziaùu akcji, zgodnie z powy¿szymi zasadami, pozostan¹ jeszcze 

nieobjête akcje, w drugiej kolejno�ci przydzielane bêd¹ akcje na rzecz inwestorów 

uczestnicz¹cych w procesie tworzenia �ksiêgi popytu�, którzy zostali umieszczeni na Li�cie 

Wstêpnego Przydziaùu oraz którzy zùo¿yli i opùacili zapis w wysoko�ci wy¿szej ni¿ wskazane na tej 

li�cie � w odniesieniu do czê�ci zapisu, jaka przekroczyùa wielko�ã wskazan¹ na Li�cie 

Wstêpnego Przydziaùu. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wyst¹pi na tym etapie przydziaùu, 

zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych czê�ci zapisów, które przekroczyùy 

wielko�ci wskazane na Li�cie Wstêpnego Przydziaùu z uwzglêdnieniem akcji przesuniêtych z 

Transzy Indywidualnej, 
- je¿eli po dokonaniu przydziaùu akcji, zgodnie z powy¿szymi zasadami, pozostan¹ jeszcze 

nieobjête akcje, akcje te bêd¹ przydzielane na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie 

tworzenia �ksiêgi popytu�, ale zùo¿yli i opùacili zapisy w ni¿szej wysoko�ci ni¿ wskazane na Li�cie 

Wstêpnego Przydziaùu. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wyst¹pi na tym etapie przydziaùu, 

zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji. 
 
Uùamkowe czê�ci akcji nie bêd¹ przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ 

przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostaùy zredukowane, a którzy dokonali zapisu 

na najwiêksz¹ liczbê Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku równych zapisów o 

przydziale zadecyduje losowanie. 
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie ni¿ deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odst¹pienia od 

zapisu. 
Emitent mo¿e odmówiã dokonania przydziaùu Akcji w przypadku, gdy zapis zostanie zùo¿ony przez lub 

w imieniu inwestora prowadz¹cego dziaùalno�ã konkurencyjn¹ wobec Emitenta. 
 
Je¿eli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Instytucjonalnej, bêdzie mniejsza ni¿ liczba 

Akcji Oferowanych w tej transzy i jednocze�nie liczba akcji, na które opiewaj¹ zapisy zùo¿one w 

Transzy Indywidualnej, bêdzie wiêksza od liczby Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej, nast¹pi 

przesuniêcie nie objêtych zapisami akcji z Transzy Instytucjonalnej do Transzy Indywidualnej. 

5.2.3.5. Opis wszystkich wcze�niej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania 

okre�lonych rodzajów inwestorów lub okre�lonych grup powi¹zanych 

Nie wystêpuje sposób preferencyjnego traktowania okre�lonych rodzajów inwestorów lub okre�lonych 

grup powi¹zanych przy przydziale akcji w Transzy Indywidualnej. 
 
Przydziaù akcji w Transzy Instytucjonalnej uzale¿niony jest od faktu uczestniczenia inwestora w 
procesie budowy �ksiêgi popytu�.  
Czùonkowie Zarz¹du Spóùki zamierzaj¹ uczestniczyã w Publicznej Ofercie. Zgodnie z informacj¹ 

zamieszczon¹ w pkt 5.2.2 czê�ci IV Prospektu - Dokument ofertowy, czùonkowie Zarz¹du zamierzaj¹ 

obj¹ã do 45.000 Akcji serii E, co stanowi 6,82% caùo�ci Oferty, w nastêpuj¹cych proporcjach: 
Waldemar Pawlak � Prezes Zarz¹du zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
Grzegorz Pawlak - Czùonek Zarz¹du zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
Franciszek Preis � Czùonek Zarz¹du zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
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Oferuj¹cy lub czùonek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument 

ofertowy skieruje do czùonków Zarz¹du propozycje udziaùu w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku, 

gdy czùonkowie Zarz¹du zùo¿¹ Deklaracje w procesie tworzenia �ksiêgi popytu�, zostan¹ oni 

umieszczeni na Li�cie Wstêpnego Przydziaùu. Po prawidùowym zùo¿eniu i opùaceniu zapisów zostan¹ 

im przydzielone subskrybowane Akcje serii E. 
 
Nie wystêpuje sposób preferencyjnego traktowania okre�lonych rodzajów inwestorów lub okre�lonych 

grup powi¹zanych przy przydziale akcji w Transzy Instytucjonalnej, za wyj¹tkiem opisanych w pkt. 

5.2.3.4 czê�ci IV Dokument ofertowy oraz wskazanych wy¿ej. 

5.2.3.6. Informacja, czy sposób traktowania przy przydziale zapisów lub ofert na zapisy 

mo¿e byã uzale¿niony od tego przez jaki podmiot lub za po�rednictwem jakiego 

podmiotu s¹ one dokonywane 

Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji serii E nie bêdzie w ¿aden sposób uzale¿niony od 

tego za po�rednictwem jakiego podmiotu zostaùy one zùo¿one. 
 
Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji serii E w Transzy Indywidualnej nie bêdzie w ¿aden 

sposób uzale¿niony od tego przez jaki podmiot s¹ one dokonywane . 
 

Przydziaù akcji w Transzy Instytucjonalnej uzale¿niony jest od faktu uczestniczenia inwestora w 
procesie budowy �ksiêgi popytu�.  
Czùonkowie Zarz¹du Spóùki zamierzaj¹ uczestniczyã w Publicznej Ofercie, zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi w pkt 5.2.2 i 5.2.3.5 czê�ci IV Prospektu - Dokument ofertowy. 
 
Oferuj¹cy lub czùonek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Czê�ci IV Dokument 

ofertowy skieruje do czùonków Zarz¹du propozycje udziaùu w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku, 

gdy czùonkowie Zarz¹du zùo¿¹ Deklaracje w procesie tworzenia �ksiêgi popytu�, zostan¹ oni 

umieszczeni na Li�cie Wstêpnego Przydziaùu. Po prawidùowym zùo¿eniu i opùaceniu zapisów zostan¹ 

im przydzielone subskrybowane Akcje serii E. 
 
Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji serii E w Transzy Instytucjonalnej, za wyj¹tkiem 
zasad opisanych w pkt. 5.2.3.4 czê�ci IV Dokument ofertowy oraz wskazanych wy¿ej, nie bêdzie w 

¿aden sposób uzale¿niony od tego przez jaki podmiot s¹ one dokonywane 

5.2.3.7. Docelowa minimalna wielko�ã pojedynczego przydziaùu w ramach transzy 

inwestorów indywidualnych 

Nie przewiduje siê docelowej minimalnej wielko�ci pojedynczego przydziaùu w Transzy Indywidualnej. 

5.2.3.8. Warunki zamkniêcia Publicznej Oferty 

Publiczna Oferta zostanie zamkniêta najpóêniej 18 grudnia 2006 roku z zastrze¿eniem zmiany tego 

terminu zgodnie z zasadami wskazanymi w Czê�ci IV pkt 5.1.3.1. Prospektu.  

5.2.3.9. Mo¿liwo�ã skùadania wielokrotnych zapisów 

W Transzy Indywidualnej inwestor mo¿e zùo¿yã dowoln¹ liczbê zapisów, z zastrze¿eniem ¿e suma 

akcji, na które opiewaj¹, nie przekracza liczby akcji oferowanych w transzy. W przypadku 
przekroczenia tego limitu zapisy tego inwestora zostan¹ uznane za zapis na maksymaln¹ liczbê akcji 

oferowanych w transzy. 
W Transzy Instytucjonalnej inwestor mo¿e zùo¿yã dowoln¹ liczbê zapisów, z zastrze¿eniem ¿e 

preferencjami w przydziale objête bêd¹ zapisy na liczbê akcji okre�lon¹ w wezwaniu do zùo¿enia 

zapisu na akcje skierowanym do tego inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.3.2 Czê�ci 

IV Dokument ofertowy. 

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji 

Po dokonaniu przydziaùu akcji zostan¹ one zaksiêgowane na rachunku inwestycyjnym inwestora 

wskazanym w formularzu zapisu na akcje. Inwestorzy zostan¹ powiadomieni o tym fakcie zgodnie z 

odpowiednim regulaminem dziaùania podmiotu prowadz¹cego przedsiêbiorstwo maklerskie, w którym 
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na rachunku inwestora przydzielone akcje zostaùy zdeponowane � o ile konieczno�ã powiadamiania o 

tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana. 
Ponadto, zgodnie z art. 439 Kodeksu Spóùek Handlowych, wykazy subskrybentów ze wskazaniem 
liczby i rodzaju przyznanych ka¿demu z nich akcji zostan¹ wyùo¿one najpóêniej w terminie dwóch 

tygodni od upùywu terminu zamkniêcia subskrypcji i pozostawione do wgl¹du w ci¹gu nastêpnych 

dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy byùy przyjmowane. 

5.2.5. Nadprzydziaù i opcja dodatkowego przydziaùu typu �green shoe� 

Nie przewiduje siê wyst¹pienia nadprzydziaùu i opcji dodatkowego przydziaùu. 

5.3. CENA AKCJI 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której bêd¹ oferowane akcje 

Maksymalna cena Akcji Oferowanych zostaùa ustalona na 16,00 zù. 
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczêciem zapisów na Akcje serii E 

na podstawie rezultatów badania popytu na akcje, o którym mowa w pkt 5.1.3.2 Czê�ci IV Dokument 

ofertowy. 

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomo�ci ceny akcji w ofercie 

Informacja o wysoko�ci ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii E zostanie podana przed rozpoczêciem 

zapisów na Akcje serii E (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) poprzez przekazanie 

informacji do Komisji oraz do publicznej wiadomo�ci w sposób, w jaki zostaù udostêpniony Prospekt, 

oraz w trybie okre�lonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Ostateczna cena Akcji serii E bêdzie staùa i jednakowa dla obydwu transz. 

5.3.3. Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyù¹czenia prawa 

poboru 

Uchwaù¹ nr 5 NWZA Emitenta z dnia 20 wrze�nia 2006 roku wyù¹czono prawo pierwszeñstwa 

dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii E. Tre�ã uchwaùy nr 5 NWZA zostaùa 

przytoczona w pkt 4.6 czê�ci IV Dokument ofertowy. Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiona 
zostaùa pisemna opinia Zarz¹du uzasadniaj¹ca powody wyù¹czenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej o nastêpuj¹cym brzmieniu: 
 

�OPINIA ZARZ¥DU SPÓ£KI 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. 

w sprawie wyù¹czenia prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej akcji serii E 

Zarz¹d Spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzib¹ w Sùupsku, dziaùaj¹c w trybie art. 

433 § 2 Kodeksu spóùek handlowych, przedstawia opiniê w sprawie wyù¹czenia prawa poboru akcji serii E oraz 

zasad ustalania ceny emisyjnej akcji serii E: 

 

 

1. Wyù¹czenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zwi¹zku z emisj¹ akcji serii E jest w peùni 

uzasadnione konieczno�ci¹ pozyskania przez Spóùkê dodatkowych �rodków finansowych na dalszy rozwój jej 

dziaùalno�ci. Celem Spóùki jest zwiêkszenie bazy kapitaùowej poprzez emisjê akcji dla nowych akcjonariuszy, co 

umo¿liwi prowadzenie szerszych projektów inwestycyjnych. Niezbêdnym bowiem jest dalsze zwiêkszanie 

automatyzacji produkcji co bezpo�rednio wpùynie na obni¿enie jej kosztów. Skala potrzeb Spóùki wskazuje, i¿ 

niezbêdne �rodki finansowe mog¹ byã pozyskane wyù¹cznie w drodze emisji akcji przeprowadzanej w warunkach 

oferty publicznej. Poszerzenie grona akcjonariuszy poprzez wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na 

Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie znacz¹co poprawi te¿ wizerunek Spóùki i przyczyni siê do 

umocnienia jej pozycji rynkowej. Ponadto, wskutek zwiêkszenia rozpoznawalno�ci Spóùki i tym samym jej 

wiarygodno�ci, powinien nast¹piã wzrost wyników finansowych. 

 

2. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzon¹ przez Zarz¹d Spóùki Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. analizê popytu na akcje nowej emisji w oparciu o mechanizm 

budowania ksi¹¿ki popytu (book-building). 

 

Z przedstawionych wy¿ej wzglêdów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru le¿y w interesie 

Spóùki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spóùki. 

 

Zgodnie z opini¹ Zarz¹du uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w caùo�ci prawa poboru 

Akcji Serii E jest fakt, i¿ zostan¹ one zaoferowane do objêcia inwestorom zewnêtrznym w drodze subskrypcji 
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otwartej, na warunkach oferty publicznej, która jest najlepszym sposobem pozyskania �rodków finansowych 

potrzebnych Spóùce. Przyznanie Zarz¹dowi Spóùki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E jest 

uzasadnione konieczno�ci¹ dostosowania ceny emisyjnej do warunków rynkowych bezpo�rednio przed 

rozpoczêciem subskrypcji (budowanie ksiêgi popytu). W zwi¹zku z tym Zarz¹d Spóùki rekomenduje 

akcjonariuszom gùosowanie za wyù¹czeniem w caùo�ci prawa poboru akcji serii E przysùuguj¹cemu 

dotychczasowym akcjonariuszom.� 

5.3.4. Porównanie opùat ze strony inwestorów w Ofercie Publicznej oraz 

efektywnych wpùat gotówkowych dokonanych przez czùonków organów 

administracyjnych, zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych albo osoby zarz¹dzaj¹ce 

wy¿szego szczebla lub osoby powi¹zane w transakcjach przeprowadzonych w 

ci¹gu ostatniego roku lub te¿ papierów warto�ciowych, które maj¹ oni prawo nabyã 

 
W 2005 roku osoby wchodz¹ce w skùad Zarz¹du nabywaùy akcje Emitenta, tj: 
 
Prezes Zarz¹du Waldemar Pawlak w dniach od 30.08.2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. nabyù 5.000 szt. 
akcji Spóùki po �redniej cenie 10,40 zù. 
 
Czùonek Zarz¹du Grzegorz Pawlak w dniach od 30.08.2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. nabyù 5.000 szt. 

akcji Spóùki po �redniej cenie 10,40 zù. 

 
Czùonek Rady Nadzorczej Sùawomir Kamiñski w dniu 11 lutego 2005 r. nabyù 910 szt. akcji Spóùki w 

przedziale cenowym 25,90 zù - 27,40 zù. 
 
Czùonek Rady Nadzorczej Sùawomir Kamiñski w dniach od 15.02.2005 do 02.06.2005 r. nabyù 262 szt. 

akcji Spóùki po �redniej cenie 26,48 zù. 
 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, poza opisanymi powy¿ej nie wystêpuj¹ sytuacje, 

w których miaùaby miejsce znacz¹ca rozbie¿no�ã pomiêdzy cen¹ Akcji serii E a faktycznymi kosztami 

poniesionymi na nabycie papierów warto�ciowych przez czùonków organów administracyjnych, 

zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych albo osoby zarz¹dzaj¹ce wy¿szego szczebla lub osoby powi¹zane w 

transakcjach przeprowadzonych w ci¹gu ostatniego roku. 

5.4. PLASOWANIE I GWARANTOWANIE 

5.4.1. Dane na temat koordynatorów caùo�ci i poszczególnych czê�ci oferty oraz 

podmiotów zajmuj¹cych siê plasowaniem w ró¿nych krajach, w których ma miejsce 

oferta 

Oferta plasowana jest przez Oferuj¹cego Beskidzki Dom Maklerski S.A.  
Lista POK BDM S.A. przyjmuj¹cych zapisy na Akcje serii E zostaùa zamieszczona w Zaù¹czniku nr 3 

do Prospektu. 
 
Oferuj¹cy planuje utworzyã konsorcjum dystrybucyjne biur maklerskich, które bêd¹ przyjmowaùy 

zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej oraz bêd¹ przeprowadzaùy dziaùania marketingowe, 

tzw. book building � proces tworzenia �ksiêgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach tej transzy. 
Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego zostanie przekazana w formie 
aneksu do Prospektu. 
 
Nie przewiduje siê koordynatorów zajmuj¹cych siê czê�ciami Oferty oraz podmiotów zajmuj¹cych siê 

plasowaniem w innych krajach. Oferta Akcji serii E jest przeprowadzana wyù¹cznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.2. Dane na temat agentów ds. pùatno�ci i podmiotów �wiadcz¹cych usùugi 

depozytowe 

Podmiotem �wiadcz¹cym usùugi depozytowo-rozliczeniowe w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów 

Warto�ciowych S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Ksi¹¿êcej 4. 
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5.4.3. Dane na temat podmiotów, które podjêùy siê gwarantowania emisji oraz 

podmiotów, które podjêùy siê plasowania oferty 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarù umowy o subemisjê usùugow¹ lub inwestycyjn¹. 

NWZ Spóùki udzieliùo Zarz¹dowi peùnomocnictwa do zawarcia ewentualnej umowy o subemisjê 

usùugow¹ lub inwestycyjn¹, je¿eli Zarz¹d uzna zawarcie takich umów za stosowne. 
Emitent obecnie nie planuje zawierania umowy o subemisjê. W przypadku zawarcia takich umów 

Emitent poinformuje o tym fakcie w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 
Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks bêdzie zawieraù informacje o warunkach umowy o subemisjê oraz 

zasadach, terminie i sposobie pùatno�ci przez subemitenta. 
Oferta plasowana jest przez Oferuj¹cego Beskidzki Dom Maklerski S.A.  

5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawarù umowy o subemisjê usùugow¹ lub inwestycyjn¹. 

6. DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA 

DOTYCZ¥CE OBROTU 

6.1. WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOÚCIOWE S¥ 

LUB BÆD¥ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU, 

Z UWZGLÆDNIENIEM ICH DYSTRYBUCJI NA RYNKU REGULOWANYM 

LUB INNYCH RYNKACH RÓWNOWAÝNYCH 

Emitent zamierza wprowadziã do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcje serii E oraz Prawa do 

Akcji serii E. 
Je�li nie wyst¹pi¹ ¿adne nieprzewidywalne przeszkody, Zarz¹d przewiduje wprowadzenie Praw do 

Akcji serii E do obrotu gieùdowego w grudniu 2006 roku. 
Przed rozpoczêciem Publicznej Oferty Zarz¹d podejmie dziaùania maj¹ce na celu zarejestrowanie w 

KDPW Akcji serii E oraz PDA. 
Niezwùocznie po podjêciu przez KDPW uchwaùy w sprawie zarejestrowania Akcji serii E oraz PDA 

Emitent podejmie wszelkie prawem przewidziane dziaùania w celu dopuszczenia Akcji serii E oraz 
Praw do Akcji serii E do obrotu gieùdowego.  
Po dokonaniu przydziaùu Akcji serii E i zapisaniu PDA na rachunkach inwestorów Emitent wyst¹pi do 

Zarz¹du Gieùdy o wyznaczenie daty rozpoczêcia notowañ PDA. 
Niezwùocznie po wydaniu przez Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie 
podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego w drodze emisji Akcji serii E oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej 

zmiany do KRS Zarz¹d podejmie dziaùania maj¹ce na celu wprowadzenie Akcji serii E do obrotu 
gieùdowego i zakoñczenie notowañ PDA w przeddzieñ wprowadzenia Akcji serii E do obrotu 

gieùdowego. Zamiarem Emitenta jest doprowadzenie do ich asymilacji z akcjami obecnie notowanymi 

pod kodem ISIN PLPSTBX00016. 
Zgodnie z § 19 Regulaminu GPW akcje nowej emisji emitenta, którego akcje s¹ ju¿ notowane na 

GPW, s¹ po speùnieniu okre�lonych kryteriów, dopuszczone i wprowadzone do obrotu gieùdowego  

uproszczonym trybie, poprzez zùo¿enie wniosku o ich wprowadzenie do obrotu gieùdowego. W ocenie 

Zarz¹du Emitenta, w odniesieniu do Akcji serii E wszystkie te warunki zostan¹ dochowane. 
Bior¹c pod uwagê planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji serii E, intencj¹ Zarz¹du jest 

wprowadzenie ich do obrotu gieùdowego na rynku podstawowym w IV kwartale 2006 r. Bior¹c jednak 
pod uwagê fakt, ¿e warunkiem wyst¹pienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu 

gieùdowego jest wcze�niejsze uzyskanie rejestracji s¹dowej podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego oraz 

dematerializacja i zarejestrowanie Akcji serii E w KDPW, Zarz¹d nie mo¿e zagwarantowaã, ¿e 

notowanie Akcji serii E rozpocznie siê w planowanym terminie. 

6.2. WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RÓWNOWAÝNE, NA 

KTÓRYCH, ZGODNIE Z WIEDZ¥ EMITENTA, S¥ DOPUSZCZONE DO 

OBROTU PAPIERY WARTOÚCIOWE TEJ SAMEJ KLASY, CO PAPIERY 

WARTOÚCIOWE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU 

Do obrotu na rynku podstawowym GPW jest dopuszczonych 822 000 akcji �Plast-Box� S.A. o kodzie 

ISIN PLPSTBX00016. 
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6.3. INFORMACJE O EWENTUALNEJ SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ 

PAPIERÓW WARTOÚCIOWYCH TEJ SAMEJ KLASY CO PAPIERY 

OFEROWANE W DRODZE OFERTY PUBLICZNEJ LUB 

WPROWADZANE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Nie dotyczy Oferty Publicznej Akcji serii E. 

6.4. NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJ¥CYCH WI¥Ý¥CE 

ZOBOWI¥ZANIE DO DZIA£AÑ JAKO POÚREDNICY W OBROCIE NA 

RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJ¥CYCH P£YNNOÚÃ ORAZ 

PODSTAWOWE WARUNKI ICH ZOBOWI¥ZANIA 

Emitent zawarù umowê o peùnienie funkcji animatora emitenta z Powszechn¹ Kas¹ Oszczêdno�ci 

Bankiem Polskim Spóùk¹ Akcyjn¹ Bankowym Domem Maklerskim z siedzib¹ w Warszawie. Zgodnie z 

§ 88 ust. 1 Regulaminu GPW animatorem emitenta jest czùonek gieùdy lub podmiot, który na podstawie 

umowy z emitentem zobowi¹¿e siê do wspomagania pùynno�ci danego instrumentu finansowego. 
Dziaùanie animatora emitenta polega na skùadaniu na wùasny rachunek zleceñ kupna i sprzeda¿y akcji 
Emitenta. 

6.5. INFORMACJE NA TEMAT OPCJI STABILIZACJI CEN W ZWI¥ZKU Z 

OFERT¥ 

Spóùka nie przewiduje podjêcia dziaùañ zmierzaj¹cych do stabilizacji kursu akcji. 
 

7. INFORMACJE NA TEMAT W£AÚCICIELI PAPIERÓW 

WARTOÚCIOWYCH OBJÆTYCH SPRZEDAÝ¥ 

7.1. DANE NA TEMAT OFERUJ¥CYCH AKCJE DO SPRZEDAÝY 

Z uwagi na fakt, ¿e Akcje serii E s¹ oferowane w ofercie publicznej w ramach podwy¿szenia kapitaùu 

zakùadowego, brak jest wùa�cicieli Akcji serii E. 

7.2. LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOÚCIOWYCH 

OFEROWANYCH PRZEZ KAÝDEGO ZE SPRZEDAJ¥CYCH 

W£AÚCICIELI PAPIERÓW WARTOÚCIOWYCH  

Z uwagi na fakt, ¿e Akcje serii E s¹ oferowane w ofercie publicznej w ramach podwy¿szenia kapitaùu 

zakùadowego, brak jest wùa�cicieli Akcji serii E. 

7.3. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAÝY AKCJI TYPU �LOCK-UP� 

Nie dotyczy Oferty Publicznej Akcji serii E. 

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

Zgodnie z szacunkami Zarz¹du, przy zaùo¿eniu maksymalnej warto�ci oferty na poziomie 10.560 tys. 

zù, caùkowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji serii E mog¹ wynie�ã okoùo 470 tys. PLN i obejmuj¹: 
� Koszty sporz¹dzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 430 tys. PLN, 
� Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej 20 tys. PLN, 
� Pozostaùe koszty 20 tys. PLN. 
�ródùo: Spóùka 

 
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowo�ci koszty emisji akcji poniesione przy podwy¿szeniu 

kapitaùu zakùadowego zmniejszaj¹ kapitaù zapasowy Spóùki do wysoko�ci nadwy¿ki warto�ci emisji nad 

warto�ci¹ nominaln¹ akcji, a pozostaù¹ ich czê�ã zalicza siê do kosztów finansowych. 
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Emitent przewiduje, ¿e wpùywy z emisji Akcji serii E przy zakùadanej cenie maksymalnej wynios¹ do 

10.560 tys. zùotych, natomiast wpùywy pieniê¿ne netto � po odliczeniu kosztów emisji � do okoùo 

10.090 tys. zùotych. 
 
 
Tabela. Wpùywy z emisji Akcji serii E 
Papiery 
warto�ciowe 

wedùug 

rodzajów 

Liczba Warto�ã 
nominalna 
(w zù) 

Cena 
emisyjna 
(w zù) 

Nadwy¿ka 

ceny 
emisyjnej 
nad 
warto�ci¹ 

nominaln¹ 
(w zù) 

Szacunkowe 
koszty emisji 
(w zù) 

Wpùywy 

Emitenta 
(w zù) 

1 2 3 4 5= 4-3 6 7= 4-6 

Akcje serii E 
na jednostkê 

1 5 16 11 0,71 15,29 

Razem 660 000 3 300 000 10 560 000 7 260 000 470 000 10 090 000 

�ródùo: Emitent 
 

9. ROZWODNIENIE 

9.1. WIELKOÚÃ I WARTOÚÃ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO 

ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERT¥ 

W tabeli poni¿ej przedstawiona zostaùa struktura kapitaùu zakùadowego po emisji Akcji serii E 

przygotowana w oparciu o zaùo¿enie, ¿e emisja Akcji serii E dojdzie do skutku na maksymalnym 
poziomie. 
 
 
Tabela. Struktura kapitaùu zakùadowego �Plast-Box� S.A. po emisji Akcji serii E 
Akcje Liczba akcji Liczba gùosów Udziaù w 

ogólnej 

liczbie akcji  

Udziaù w 

ogólnej 

liczbie 
gùosów 

zwykùe na okaziciela serii A 170 790 170 790 7,94% 6,06% 

imienne uprzywilejowane serii B 
(co do gùosu, daj¹ praw do 2 

gùosów) 

668 000 1 336 000 31,07% 47,41% 

zwykùe na okaziciela serii C 1 210 1 210 0,06% 0,04% 

zwykùe na okaziciela serii D 650 000 650 000 30,23% 23,07% 

zwykùe na okaziciela serii E 660 000 660 000 30,70% 23,42% 

Razem po emisji 2 150 000 2 818 000 100,00% 100,00% 

 
 
 
Wedùug stanu na dzieñ zatwierdzenia Prospektu akcjonariat �Plast-Box� S.A. przedstawia siê 

nastêpuj¹co: 
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Tabela. Struktura akcjonariatu Spóùki 
Akcjonariusz Liczba akcji Udziaù w 

ogólnej liczbie 

akcji 

Liczba gùosów Udziaù w 

ogólnej liczbie 

gùosów 

Pawlak Waldemar           272 070    18,26%           494 750    22,93% 

Pawlak Grzegorz           272 040    18,26%           494 700    22,92% 

Preis Franciszek           267 040    17,92%           489 700    22,69% 

Anna i Wùadysùaw Korzeniowscy           108 120    7,26%           108 120    5,01% 

Kamiñski Sùawomir               1 172    0,08%               1 172    0,05% 

Pozostali           569 558    38,23%           569 558    26,39% 

Razem         1 490 000    100,00%         2 158 000    100,00% 

 
 
Z informacji bêd¹cych w posiadaniu Emitenta wynika, ¿e czùonkowie Zarz¹du zamierzaj¹ uczestniczyã 

w Publicznej Ofercie. Zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ w pkt 5.2.2 czê�ã IV Dokument ofertowy 

ka¿dy z czùonków Zarz¹du zamierza obj¹ã do 15.000 Akcji serii E. 
 
Z wyj¹tkiem wy¿ej wymienionych  informacji dotycz¹cych zamiaru wziêcia udziaùu w Publicznej 

Ofercie Zarz¹d Spóùki nie ma informacji o zamiarach uczestnictwa w emisji Akcji serii E przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
W zwi¹zku z powy¿szym przedstawiona poni¿ej wielko�ã i warto�ã procentowa rozwodnienia 

obliczona zostaùa przy zaùo¿eniu, ¿e wy¿ej wymienieni akcjonariusze Emitenta obejm¹ zamierzon¹ 

ilo�ã Akcji serii E. 
 
Tabela. Rozwodnienie kapitaùu w wyniku emisji Akcji serii E 
Akcjonariusz Liczba akcji Udziaù w 

ogólnej liczbie 

akcji 

Liczba gùosów Udziaù w 

ogólnej liczbie 

gùosów 

Pawlak Waldemar           287 070    13,35%           509 750    18,09% 

Pawlak Grzegorz           287 040    13,35%           509 700    18,09% 

Preis Franciszek           282 040    13,12%           504 700    17,91% 

Anna i Wùadysùaw Korzeniowscy           108 120    5,03%           108 120    3,84% 

Kamiñski Sùawomir               1 172    0,05%               1 172    0,04% 

Pozostali           569 558    26,49%           569 558    20,21% 

Nowi akcjonariusze           615 000    28,60%           615 000    21,82% 

Razem 2 150 000 100,00% 2 818 000        100,00% 
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9.2. WIELKOÚÃ I WARTOÚÃ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO 

ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERT¥ W PRZYPADKU, GDY 

DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJM¥ SKIEROWANEJ 

DO NICH NOWEJ OFERTY 

Publiczna oferta Akcji serii E nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi 
akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do Akcji serii E Uchwaù¹ nr 5 NWZA 

Emitenta z dnia 20 wrze�nia 2006 roku. 
 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. OPIS ZAKRESU DZIA£AÑ DORADCÓW ZWI¥ZANYCH Z EMISJ¥ 

Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzib¹ w Bielsku-Biaùej peùni¹cy funkcjê Oferuj¹cego jest 

podmiotem odpowiedzialnym za czynno�ci o charakterze doradczym, maj¹ce na celu 

przeprowadzenie publicznej oferty Akcji serii E oraz wprowadzenie Akcji serii E i PDA do obrotu na 
rynku regulowanym. 
IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. doradzaùa przy czynno�ciach zwi¹zanych z przeprowadzeniem 

publicznej emisji Akcji serii E. 
Nie byùy podejmowane dodatkowe dziaùania doradców zwi¹zanych z emisj¹ i przeprowadzeniem 

publicznej emisji Akcji serii E. 

10.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTA£Y ZBADANE 

LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEG£YCH 

REWIDENTÓW ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZ¥DZILI 

ONI RAPORT 

Nie byùy sporz¹dzane dodatkowe raporty przez biegùych rewidentów, z wyj¹tkiem dotycz¹cych 
wskazanych w Prospekcie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych. 
 

10.3. DANE NA TEMAT EKSPERTA 

Nie byùy podejmowane dodatkowe dziaùania ekspertów w zwi¹zku z emisj¹ Akcji serii E. 

10.4. POTWIERDZENIE, ÝE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB 

TRZECICH ZOSTA£Y DOK£ADNIE POWTÓRZONE; �RÓD£A TYCH 

INFORMACJI 

Emitent nie zamieszczaù w Prospekcie dodatkowych informacji uzyskiwanych od osób trzecich. 
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10.5. STATUT SPÓ£KI 

STATUT 
PRZETWÓRSTWA  TWORZYW  SZTUCZNYCH 

�PLAST-BOX� SPÓ£KA  AKCYJNA 

tekst jednolity (ostatnia zmiana z dnia 26 stycznia 2004 r. � zarejestrowana postanowieniem S¹du  
z dnia 17 lutego 2004 r.) 

 
I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§ 1 
Spóùka jest prowadzona pod firm¹ Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna. Spóùka mo¿e 

u¿ywaã wyró¿niaj¹cego j¹ znaku graficznego. 
 

§ 2 
Siedzib¹ Spóùki jest miasto Sùupsk. 
 

§ 3 
Czas trwania Spóùki jest nieograniczony. 
 

§ 4 
Spóùka dziaùa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 

§ 5 
Spóùka mo¿e zakùadaã oddziaùy, zakùady, filie i inne placówki, byã udziaùowcem innych spóùek  oraz mo¿e 

uczestniczyã w przedsiêwziêciach wspólnych i powi¹zaniach gospodarczych w kraju i zagranic¹. 
 

§ 6 
Zaùo¿ycielami Spóùki s¹: 

1) Bekuplast GmbH Kunststoffverarbeitungs z siedzib¹ w Ringe w Republice Federalnej Niemiec 
2) Johan-Heinrich Ensink 
3) Waldemar Pawlak  
4) Grzegorz  Pawlak 
5) Franciszek Preis 

 
§ 7 

1. Przedmiotem dziaùania Spóùki jest: 
a) produkcja masy celulozowej, papieru i tektury, 
b) produkcja wyrobów z papieru i tektury, 
c) produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powùokowych, farb drukarskich i mas uszczelniaj¹cych, 
d) produkcja wùókien sztucznych, 
e) produkcja sprzêtu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
f) produkcja artykuùów sportowych, 
g) produkcja gier i zabawek, 
h) pozostaùa dziaùalno�ã produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
i) sprzeda¿ hurtowa realizowana na zasadzie bezpo�redniej pùatno�cilub kontraktu, 
j) sprzeda¿ hurtowa ¿ywno�ci i tytoniu, 
k) sprzeda¿ hurtowa artykuùów gospodarstwa domowego, 
l) sprzeda¿ hurtowa póùproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz zùomu, 
m) m)pozostaùa sprzeda¿ hurtowa, 
n) sprzeda¿ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, 
o) pozostaùa sprzeda¿ detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
p) handel detaliczny prowadzony poza sieci¹ sklepow¹, 
q) rachunkowo�ã, ksiêgowo�ã i kontrola ksi¹g, doradztwo podatkowe, badanie rynku i opinii publicznej, 

doradztwo w zakresie dziaùalno�ci zwi¹zanej z prowadzeniem interesów i zarz¹dzaniem, 
r) badania i analizy techniczne, 
s) reklama, 
t) pozostaùa dziaùalno�ã komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
u) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 

2. Zmiana przedmiotu dziaùalno�ci Spóùki nie uprawnia akcjonariuszy do korzystania z prawa zùo¿enia akcji 

do wykupu. 
 
II. KAPITA£  I  FUNDUSZE  SPÓ£KI 
 

§ 8 
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1. Kapitaù zakùadowy Spóùki wynosi 7.450.000,- zù. (siedem milionów czterysta piêãdziesi¹t tysiêcy zùotych) i 

dzieli siê na 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewiêãdziesi¹t tysiêcy) akcji o warto�ci nominalnej 5,- zù. 
ka¿da akcja. 

2. Akcjami Spóùki s¹: 
a) 170.790 (sto siedemdziesi¹t tysiêcy siedemset dziewiêãdziesi¹t)  akcji na okaziciela serii �A� o numerach 

od  00001 do 006150, od  006151 do 009793, od 009794 do 013436,  od 013437 do 017079; od 017080 
do 170790, 

b) 668.000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t osiem tysiêcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii �B� o numerach od 

000001 do 022268,  od 022269 do 044534 ,  od 044535 do 066800; od 066801 do 668000, 
c) 1.210 (tysi¹c dwie�cie dziesiêã) akcji na okaziciela serii �C� o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 

0075 , od 0076 do 0112,  od 0113 do 0121; od 0122 do 1210. 
d) 650.000 (sze�ãset piêãdziesi¹t tysiêcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000. 

3. Spóùka mo¿e podwy¿szaã kapitaù zakùadowy w drodze zwiêkszenia warto�ci nominalnej akcji lub w drodze 

emisji nowych akcji. 
 

§ 9 
1. Akcje s¹ zbywalne, niepodzielne i dziedziczne. Przeniesienie wùasno�ci lub zastawienie akcji imiennej 

wymaga uchwaùy Walnego Zgromadzenia, chyba ¿e nastêpuje ono na rzecz maù¿onków lub zstêpnych. W 
przypadku zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, ni¿ okre�lone powy¿ej, pozostaùym 

akcjonariuszom posiadaj¹cym akcje imienne przysùuguje prawo pierwszeñstwa nabycia akcji po cenie równej 

ich warto�ci bilansowej okre�lonej wedùug ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego 

Spóùki. Prawo to nale¿y wykonaã w terminie 21 (dwadzie�cia jeden) dni od dnia zgùoszenia do spóùki zamiaru 

zbycia akcji imiennych poprzez zùo¿enie pisemnego o�wiadczenia do Spóùki i zapùatê ceny za akcje za 

po�rednictwem Spóùki. 
2. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeñstwa Zarz¹d w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji ogùasza fakt zwoùania Walnego 

Zgromadzenia wyznaczaj¹c jego termin na dzieñ przypadaj¹cy w okresie nie dùu¿szym ni¿ 30 dni od dnia 

ogùoszenia o zwoùaniu Walnego Zgromadzenia. 
3. Uchwaùa Walnego Zgromadzenia okre�li nabywcê akcji lub sposób jego ustalenia, sposób ustalenia ceny 

sprzeda¿y oraz czas przez jaki akcjonariusz jest zwi¹zany podjêt¹ uchwaù¹. 
4. Przy podejmowaniu uchwaùy o przeniesieniu wùasno�ci akcji, akcjonariusz którego ta uchwaùa dotyczy winien 

wstrzymaã siê od gùosowania nad jej tre�ci¹. 
5. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowieñ niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spóùki. 
 

§ 10 
1. Z zastrze¿eniem ustêpu 2 wszystkie akcje w Spóùce s¹ akcjami na okaziciela. 
2. Akcje Serii B s¹ akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do gùosu. 
3. Szczegóùowe zasady wykonywania prawa pierwszeñstwa, o którym mowa w ust. 2 okre�la § 12.  
4. Akcje serii B daj¹ na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) gùosów. 
5. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu, natomiast zamiana akcji na 

okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
 

§11 
Spóùka mo¿e nabywaã wùasne akcje na zasadach okre�lonych w Kodeksie spóùek handlowych. Przy nabywaniu 

wùasnych akcji ¿adna grupa akcjonariuszy nie mo¿e byã uprzywilejowana. Postanowieñ niniejszych nie stosuje 

siê do umorzenia akcji. 
 

§ 12 
1. Akcjonariusze maj¹ prawo pierwszeñstwa objêcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji 

(prawo poboru). 
2. W interesie Spóùki Walne Zgromadzenie w drodze uchwaùy mo¿e pozbawiã akcjonariuszy prawa poboru akcji 

w czê�ci lub caùo�ci. 
 

§ 13 
1. Po zebraniu caùego kapitaùu akcje mog¹ byã umarzane za zgod¹ wùa�cicieli akcji z czystego zysku rocznego lub 

poprzez obni¿enie kapitaùu akcyjnego.  
2. Kolejno�ã i numery akcji do umorzenia ustala Zarz¹d. Pozostaùe kwestie dotycz¹ce umorzenia akcji okre�la 

uchwaùa Walnego Zgromadzenia. 
 
 

 

III. W£ADZE  SPÓ£KI 
 

§ 14 
Wùadzami Spóùki s¹:  

1. Walne Zgromadzenie 
2. Rada nadzorcza 
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3. Zarz¹d 
 

§ 15 
1. Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym organem Spóùki. 
2. Walne Zgromadzenie zwoùuje siê w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.  
3. Walne Zgromadzenia odbywaj¹ siê w siedzibie Spóùki lub w Warszawie. 
4. Walne Zgromadzenie zwoùuje Zarz¹d. Prawo zwoùania Walnego Zgromadzenia sùu¿y równie¿ 

akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spóùek handlowych. 
5. Tryb i zasady zwoùania Walnego Zgromadzenia okre�laj¹ przepisy Kodeksu spóùek handlowych. Prawo 

¿¹dania zwoùania Walnego Zgromadzenia przysùuguje tak¿e akcjonariuszom, bêd¹cym zaùo¿ycielami Spóùki. 
6. Uchwaùy mo¿na podejmowaã i bez formalnego zwoùania, je¿eli caùy kapitaù akcyjny jest reprezentowany, a 

nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do umieszczenia 
poszczególnych spraw w porz¹dku dziennym Zgromadzenia. 

7. W sprawach nie objêtych porz¹dkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie chwaù pod warunkiem , ¿e caùy 

kapitaù akcyjny  reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt  z obecnych nie podniósù sprzeciwu co 

do powziêcia uchwaù. 
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  powinno odbyã siê nie póêniej ni¿ 6 (sze�ã) miesiêcy po upùywie ka¿dego 

roku obrotowego. 
 

§ 16 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y w szczególno�ci: 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz¹du Spóùki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 
ubiegùy, 

2.  decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat, 
3.  udzielanie czùonkom Rady Nadzorczej i czùonkom  Zarz¹du pokwitowania z  wykonania przez nich 

obowi¹zków, 
4.  tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitaùów rezerwowych i celowych,  
5.  wybór i odwoùywanie czùonków Rady Nadzorczej i Zarz¹du, 
6.  zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
7.  podwy¿szenie lub obni¿enie kapitaùu zakùadowego, 
8.  zmiana przedmiotu przedsiêbiorstwa Spóùki, 
9.  zmiana Statutu Spóùki, 
10.  rozwi¹zanie i likwidacja Spóùki, wybór i odwoùanie likwidatorów, 
11.  zbycie i wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u¿ytkowania, 
12.  zbycie nieruchomo�ci fabrycznej Spóùki, 
13.  emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeñstwa, 
14.  ustalenie wysoko�ci wynagrodzenia czùonków Rady Nadzorczej, 
15.  inne sprawy zastrze¿one dla Walnego Zgromadzenia  przepisami Kodeksu spóùek handlowych, 
16.  podejmowanie uchwaù w sprawie przeniesienia wùasno�ci lub zastawienia akcji imiennych, 
17.  udzielanie zezwolenia czùonkom Rady Nadzorczej do zajmowania siê dziaùalno�ci¹ konkurencyjn¹ lub 

maj¹c¹ znamiona dziaùalno�ci konkurencyjnej w stosunku do Spóùki. 
 

§ 17 
1. Akcja na Walnym Zgromadzeniu daje prawo do 1 (jednego) gùosu  

z zastrze¿eniem akcji uprzywilejowanych. 
2. Uchwaùy zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów oddanych, chyba ¿e Kodeks spóùek handlowych 

stanowi inaczej. 
 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza skùada siê z 5 (piêã) czùonków w tym Przewodnicz¹cego i Zastêpcy Przewodnicz¹cego, 

wybieranych na okres 5-letniej (piêcioletniej) wspólnej kadencji, z tym ¿e kadencja czùonków Rady 

powoùanych w 2003 roku upùywa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 

2006. 
2. Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùywani i odwoùywani s¹ w nastêpuj¹cy sposób: 

1) 3 trzech czùonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz¹cego powoùuj¹ i odwoùuj¹ w gùosowaniu na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj¹cy w Spóùce akcje imienne. Powoùywanie i odwoùywanie 

nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów wynikaj¹cych z akcji imiennych.  
2) 2 (dwóch) czùonków Rady powoùuje i odwoùuje Walne Zgromadzenie. 

3. Czùonkowie Rady Nadzorczej powoùani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mog¹ byã osobami 

powi¹zanymi ze Spóùk¹ lub akcjonariuszami, którzy posiadaj¹ akcje imienne. Za speùnienie tego warunku 

uznaje siê, je¿eli czùonek Rady Nadzorczej: 
1) nie jest akcjonariuszem posiadaj¹cym akcje imienne, nie jest maù¿onkiem, wstêpnym lub zstêpnym 

akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne, 
2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadaj¹cymi akcje imienne, 
3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne lub przez Spóùkê na podstawie 

umowy o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzieùo, 
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4) jego maù¿onek, wstêpni lub zstêpni nie s¹ zatrudnieni przez akcjonariusza posiadaj¹cego akcje imienne 

lub przez Spóùkê na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzieùo. 
4. Czùonkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje obowi¹zki tylko osobi�cie. 
5. Mandat czùonka Rady Nadzorczej powoùanego przed upùywem kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocze�nie z wyga�niêciem mandatów pozostaùych czùonków Rady Nadzorczej. 
6. Zasady dziaùania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radê Nadzorcz¹ i zatwierdzany 

przez Walne Zgromadzenie.   
7. Uchwaùy Rady Nadzorczej zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ gùosów , je¿eli na posiedzeniu jest obecna co 

najmniej poùowa jej czùonków, a wszyscy czùonkowie zostali zaproszeni na pi�mie, przy czym zaproszenia 

powinny zostaã wysùane nie póêniej ni¿ na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej 

liczby gùosów decyduje gùos Przewodnicz¹cego. 
8. Czùonkowie Rady Nadzorczej mog¹ braã udziaù w podejmowaniu uchwaù Rady Nadzorczej nie bêd¹c 

obecnymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a oddaj¹c swój gùos na pi�mie. Oddanie gùosu na pi�mie nie 

mo¿e dotyczyã spraw nie objêtych porz¹dkiem obrad, który byù dorêczony danemu czùonkowi Rady 

Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej. 
9. Rada Nadzorcza mo¿e podejmowaã uchwaùy na pi�mie w trybie korespondencyjnym, je¿eli wszyscy 

czùonkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwaùy, a co najmniej poùowa 

czùonków Rady Nadzorczej oddaùa swój gùos na pi�mie. Przez oddanie gùosu rozumie siê podpisanie siê 

czùonka Rady Nadzorczej na dokumencie zawieraj¹cym tre�ã uchwaùy. Za dzieñ podjêcia uchwaùy uznaje siê 

upùyw terminu wyznaczonego na oddanie gùosu na pi�mie, chyba, ¿e wcze�niej wpùyn¹ gùosy wszystkich 

czùonków Rady Nadzorczej i wtedy dzieñ wpùywu ostatniego gùosu uznaje siê za dzieñ podjêcia uchwaùy. 
10. Rada Nadzorcza mo¿e podejmowaã uchwaùy przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania 

siê na odlegùo�ã. Do odbywania posiedzeñ i do podejmowania uchwaù w tym trybie stosuje siê postanowienia 

ust. 7. 
11. Szczegóùowy sposób podejmowania uchwaù na pi�mie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu 

�rodków bezpo�redniego porozumiewania siê na odlegùo�ã okre�la regulamin Rady Nadzorczej, przy czym w 

przypadku podejmowania uchwaù przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania siê na 

odlegùo�ã nie stosuje siê wymogu pisemnego powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, je¿eli wszyscy 

czùonkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodê na dany tryb obradowania. 
 
§ 19 
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad dziaùalno�ci¹ Spóùki. 
2. Do poszczególnych obowi¹zków Rady Nadzorczej nale¿y: 

1) ocena : 
a) sprawozdania finansowego Spóùki i sprawozdania Zarz¹du z dziaùalno�ci Spóùki w zakresie zgodno�ci 

tych sprawozdañ z ksiêgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym 
b) wniosku Zarz¹du co do podziaùu zysków i pokrycia strat i skùadanie w tym zakresie stosownych 

wniosków do Walnego Zgromadzenia.  
2) coroczne skùadanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiaj¹cego ocenê sytuacji spóùki, 
3) ustalenie formy i wysoko�ci wynagrodzenia dla Zarz¹du, 
4) delegowanie czùonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynno�ci czùonków Zarz¹du nie 

mog¹cych sprawowaã swoich czynno�ci, 
5) wyra¿anie zgody na zbycie i wydzier¿awienie poszczególnych skùadników maj¹tkowych Spóùki, których 

warto�ã przekraczaùaby 100.000 EUR (sto tysiêcy EUR ), 
6) wyra¿enie zgody na nabycie skùadników maj¹tkowych Spóùki lub prowadzenia inwestycji, je¿eli koszty 

nabycia i inwestycji  przekrocz¹ w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR ( dwie�cie tysiêcy EUR ), 
7) wybór biegùego rewidenta przeprowadzaj¹cego badanie sprawozdania finansowego Spóùki, 
8) wyra¿anie zgody na zawarcie przez Spóùkê  lub podmiot powi¹zany ze Spóùk¹ umowy, na mocy której 

czùonkowie Zarz¹du otrzymuj¹ �wiadczenia z jakiegokolwiek tytuùu,  
9) wyra¿anie zgody na zawarcie przez Spóùkê lub podmiot od niej zale¿ny istotnej umowy z podmiotem 

powi¹zanym ze Spóùk¹, czùonkiem Rady Nadzorczej albo Zarz¹du oraz z podmiotami z nimi 
powi¹zanymi.  

3. Uchwaùy dotycz¹ce spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10 uznaje siê za podjête, je¿eli za ich przyjêciem 

gùosowaù co najmniej jeden czùonek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. 

Je¿eli jednak ¿aden z tych czùonków Rady Nadzorczej nie uczestniczyù w posiedzeniu, nie braù udziaùu w 

gùosowaniu lub wstrzymaù siê od gùosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których 

omawiana byùa jedna z tych spraw, uchwaùa mo¿e zostaã podjêta bez speùnienia wymogu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym niniejszego ustêpu. 
 

§ 20 
1. Rada Nadzorcza mo¿e wyra¿aã opinie we wszystkich sprawach Spóùki  

oraz wystêpowaã do Zarz¹du Spóùki z wnioskami i inicjatywami. Prawo to przysùuguje tak¿e poszczególnym 

czùonkom Rady Nadzorczej. 
2. Zarz¹d ma obowi¹zek powiadomiã Radê Nadzorcz¹ o zajêtym stanowisku  

w sprawach objêtych wyst¹pieniem Rady Nadzorczej. 
3. W przypadku wyst¹pienia konfliktu interesów Spóùki i czùonka Rady Nadzorczej, czùonek Rady Nadzorczej 

zobowi¹zany jest do poinformowania o tym fakcie pozostaùych czùonków Rady Nadzorczej, jak równie¿ 
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powinien wstrzymaã siê od gùosowania nad przyjêciem uchwaùy w sprawie, w której konflikt zaistniaù. W 

szczególno�ci nie uznaje siê za konflikt interesów sytuacji dotycz¹cej gùosowania przez czùonka Rady 

Nadzorczej wybranego w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, w sprawach osobowych dotycz¹cych 

czùonków Zarz¹du lub Rady Nadzorczej. 
4. Czùonkowie Rady Nadzorczej zobowi¹zani s¹ do przestrzegania obowi¹zuj¹cych w Spóùce regulacji 

dotycz¹cych: 
1. nabywania i zbywania akcji Spóùki oraz akcji i udziaùów spóùek, w których akcje lub udziaùy ma Spóùka, 
2. informowania o osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powi¹zaniach z akcjonariuszami Spóùki, 
3. przepùywu informacji poufnych. 

 
§ 21 

1. Zarz¹d skùada siê z 3 (trzech) czùonków, wybieranych i odwoùywanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja 

Czùonków Zarz¹du jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 
2. Walne Zgromadzenie spo�ród czùonków Zarz¹du wybiera w drodze uchwaùy Prezesa. 
3. W przypadku wyst¹pienia konfliktu interesów Spóùki i czùonka Zarz¹du, czùonek Zarz¹du zobowi¹zany jest do 

poinformowania o tym fakcie pozostaùych czùonków Zarz¹du, a tak¿e czùonków Rady Nadzorczej, jak równie¿ 

powinien wstrzymaã siê od podejmowania decyzji w sprawie, w której konflikt zaistniaù.  
 

§ 22 
1. Zarz¹d kieruje bie¿¹c¹ dziaùalno�ci¹ Spóùki i do zakresu jego dziaùalno�ci nale¿¹ wszystkie sprawy, które nie 

zostaùy zastrze¿one do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
2. Do skùadania o�wiadczeñ w imieniu Spóùki wymagane jest wspóùdziaùanie dwóch czùonków Zarz¹du albo 

jednego czùonka Zarz¹du ù¹cznie z prokurentem. 
3. Prokury udziela Zarz¹d Spóùki. 
4. Do wykonywania czynno�ci okre�lonego rodzaju lub specjalnych poruczeñ mog¹ byã ustanawiani 

peùnomocnicy dziaùaj¹cy samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarz¹d umocowania. 
5. Upowa¿nia siê Zarz¹d do nabycia i zbycia nieruchomo�ci lub udziaùu w nieruchomo�ci po uzyskaniu zgody 

Rady Nadzorczej Spóùki. 
 
IV. RACHUNKOWOÚÃ  SPÓ£KI 
 

§ 23 
1. W Spóùce tworzy siê : 

- kapitaù zapasowy  
- kapitaù rezerwowy 

2. Walne Zgromadzenie mo¿e utworzyã z zysku do podziaùu inne kapitaùy celowe  
i decyduje o ich u¿yciu. 

 
§ 24 

Rokiem obrotowym Spóùki jest rok kalendarzowy. 
 

§ 25 
Spóùka prowadzi rachunkowo�ã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie. 
 
 
V. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE 
 

§ 26 
1. Rozwi¹zanie Spóùki mo¿e nast¹piã w przypadkach prawem przewidzianych. 
2. Likwidacjê Spóùki przeprowadzaj¹ likwidatorzy ustanowieni przez Spóùkê, chyba ¿e likwidatorów ustanowi 

S¹d. 
 

§ 27 
Organem przeznaczonym do ogùoszeñ Spóùki jest Monitor S¹dowy i Gospodarczy. 
 

§ 28 
We wszystkich sprawach nie objêtych niniejszym Statutem zastosowanie maj¹ wùa�ciwe przepisy Kodeksu spóùek 

handlowych. 
 
 
Sùupsk, 17 lutego 2004 r. 
 

ZARZ¥D 

 

Waldemar Pawlak                   Grzegorz Pawlak                   Franciszek Preis 
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10.6. DEFINICJE I SKRÓTY 

Akcje Oferowane, Akcje 

serii E 

660 000 (sze�ãset sze�ãdziesi¹t tysiêcy) akcji zwykùych na okaziciela 

serii E o warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da Spóùki Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna wyemitowanych i 

oferowanych publicznie na podstawie niniejszego Prospektu 

Czynniki ryzyka Ryzyka opisane w rozdziale �Czynniki ryzyka zwi¹zane z Emitentem 

oraz Akcjami Emitenta� 

BDM S.A. Oferuj¹cy Akcje Oferowane, Beskidzki Dom Maklerski Spóùka Akcyjna z 

siedzib¹ w Bielsku-Biaùej 

Deklaracja Deklaracja zùo¿ona w procesie budowy �ksi¹¿ki popytu� na Akcje 

Oferowane w Transzy Instytucjonalnej 

Dz. U. Dziennik Ustaw 

Emitent, Spóùka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna 

EUR, euro Euro � jednostka monetarna Unii Europejskiej 
GPW Gieùda Papierów Warto�ciowych w Warszawie Spóùka Akcyjna z 

siedzib¹ w Warszawie 

Grupa Kapitaùowa Emitent wraz z jego spóùkami zale¿nymi podlegaj¹cymi konsolidacji 

IML, technologia IML technologia In-Mould-Labelling - nowoczesny proces dekoracyjny, w 
którym etykieta wykonana z tego samego materiaùu, co opakowanie, 

ù¹czy siê z nim w fazie pùynnej 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w 

Warszawie 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. � Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 
93, ze zm.) 

Kodeks Spóùek 

Handlowych, Ksh 

ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spóùek handlowych (Dz. U. Nr 

94, poz. 1037, z póên. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr S¹dowy 

MSSF, MSR Miêdzynarodowe standardy sprawozdawczo�ci finansowej i 

miêdzynarodowe standardy rachunkowo�ci 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferuj¹cy Beskidzki Dom Maklerski Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Bielsku-Biaùej 

PDA, Prawo do Akcji, 

Prawo do Akcji serii E 

Papier warto�ciowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, z którego wynika prawo do otrzymania Akcji serii E 

POK Punkt Obsùugi Klienta Oferuj¹cego 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst 
Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 
1178, ze zm.) 

Prospekt, Prospekt 

Emisyjny 

Niniejszy, jedynie prawnie wi¹¿¹cy dokument, sporz¹dzony zgodnie z 
Rozporz¹dzeniem o Prospekcie, zawieraj¹cy informacje o Ofercie i 

Spóùce 
PLN, zùoty zùoty polski 

Publiczna Oferta, Oferta Publiczna subskrypcja Akcji serii E 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Raport bie¿¹cy Przekazywane przez Emitenta informacje bie¿¹ce, sporz¹dzone w 

formie i zakresie okre�lonym w Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z 

dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji bie¿¹cych i 
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okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych, 

ujawniaj¹ce dane zgodnie z przepisami w/w rozporz¹dzenia 

Regulamin GPW Regulamin Gieùdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A., 

zaù¹cznik do Uchwaùy nr 1/1110/2006 Rady Gieùdy z dnia 4 stycznia 

2006 roku 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych - stan prawny 
na dzieñ 25 maja 2006 r. 

Regulamin Rady 

Nadzorczej 

Regulamin Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych �Plast-
Box� Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Sùupsku 

Regulamin Walnego 

Zgromadzenia 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Sùupsku 

Rozporz¹dzenie Komisji 

809/2004 

Rozporz¹dzenie Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

wykonuj¹ce dyrektywê 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
wù¹czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 

oraz rozpowszechniania reklam (L 149/1 Dziennik Urzêdowy Unii 

Europejskiej 30.4.2004) 

RN Rada Nadzorcza 

S.A. Spóùka Akcyjna 

s.c. spóùka cywilna 

spóùka z o.o., sp. z o.o. spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ 

Statut Statut spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spóùka 

Akcyjna z siedzib¹ w Sùupsku � tekst jednolity (ostatnia zmiana z dnia 26 
stycznia 2004r. � zarejestrowana postanowieniem S¹du  
z dnia 17 lutego 2004 r.) 

Szczegóùowych Zasad 

Dziaùania KDPW 

Szczegóùowe zasady dziaùania Krajowego Depozytu Papierów 

Warto�ciowych - stan prawny na dzieñ 22 sierpnia 2006 r. 

Szczegóùowe Zasady 

Obrotu Gieùdowego 

Szczegóùowe Zasady Obrotu Gieùdowego - stan prawny na dzieñ 3 

sierpnia 2006 r.  

Transza Indywidualna Oferta objêcia 60.000 Akcji Oferowanych 

Transza Instytucjonalna Oferta objêcia 600.000 Akcji Oferowanych kierowana do inwestorów, 

którzy uczestniczyli w procesie budowania �ksiêgi popytu� 

USD Dolar amerykañski � jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Póùnocnej 

Ustawa o obrocie 

instrumentami 

finansowymi 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 
U. Nr  183, poz. 1538) 

Ustawa o Ofercie, 
Ustawa o ofercie 

publicznej 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o  spóùkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

Zarz¹d Zarz¹d Emitenta 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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ZA£¥CZNIK 1 - FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII E 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykùe na okaziciela Serii E Spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� 
S.A. oferowane w Publicznej Ofercie. Podstaw¹ prawn¹ emisji jest Uchwaùa nr 6 NWZA z 20 wrze�nia 2006 roku. Emisja 

obejmuje 660.000 akcji zwykùych na okaziciela serii E o warto�ci nominalnej 5,00 zù (piêã zùotych) ka¿da. Akcje oferowane s¹ na 

warunkach okre�lonych w Prospekcie Emisyjnym.    
 

1. Imiê i nazwisko / Nazwa firmy ................................................................................................................... 

 
2. Adres zamieszkania / Siedziba firmy ........................................................................................................ 

. 
3. Adres do korespondencji / Numer telefonu .... ........................................................................................ 

 

4. Status dewizowy:   rezydent    nierezydent  

 
5. Rezydent:  

Osoba fizyczna � seria i numer dowodu osobistego lub paszportu i numer PESEL  
Osoba prawna � numer KRS, numer REGON, (lub inny numer identyfikacyjny)  

 
.............................................................................................................................................................................. 
 
6. Nierezydent:  

Osoba fizyczna � seria i numer paszportu  /  Osoba prawna � numer wùa�ciwego rejestru dla kraju zarejestrowania:   
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

7. Rodzaj transzy: Transza Indywidualna   Transza Instytucjonalna   

 
8. Cena emisyjna: ......................zù ....................gr 

 
9. Liczba akcji objêtych zapisem : ............................................................................................................... 

 
(sùownie:.................................................................................................................... .........................................) 
 
10. Kwota wpùaty na akcje: ..................................................zù ....................gr 

 
(sùownie:..............................................................................................................................................................) 
 

11. Forma wpùaty na akcje:  gotówka   przelew  

 
12. Wskazanie rachunku do zwrotu wpùaconej kwoty lub jej czê�ci:  

 

nr rachunku ................................................................................................................................................................... 

prowadzony przez ......................................................................................................................................................... 

(peùna nazwa podmiotu prowadz¹cego rachunek) 

 
Uwaga: wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niepeùnego lub niewùa�ciwego wypeùnienia formularza ponosi osoba skùadaj¹ca zapis. 

 
O�wiadczenia osoby skùadaj¹cej zapis: 

O�wiadczam, ¿e zapoznaùem siê z brzmieniem statutu Spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. i 

akceptujê jego tre�ã. 
O�wiadczam, ¿e zapoznaùem siê z tre�ci¹ prospektu emisyjnego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. i 

akceptujê warunki publicznej subskrypcji Akcji Serii E. Zgadzam siê na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii E ni¿ 

objêta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami przydziaùu zawartymi w Prospekcie.  
O�wiadczam, ¿e wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz ¿e 

dane na formularzu zapisu zostaùy podane dobrowolnie. Przyjmujê do wiadomo�ci, i¿ przysùuguje mi prawo do wgl¹du do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
O�wiadczam, ¿e wyra¿am zgodê na przekazywanie objêtych tajemnic¹ zawodow¹ moich danych osobowych oraz 

informacji zwi¹zanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii E przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. 

Emitentowi, w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz upowa¿niam ten podmiot do otrzymania 

tych informacji. 
 
 
 
 
 

...........................................    ................................................ 
data i podpis osoby skùadaj¹cej zapis   data, pieczêã POK i podpis przyjmuj¹cego zapis 
 
Adres Punktu Obsùugi Klienta przyjmuj¹cego zapis: 
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ZA£¥CZNIK 2 - DYSPOZYCJA DEPONOWANIA 

 

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA 

AKCJI SERII E SPÓ£KI 

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH �PLAST-BOX� S.A.  
 
 

1. Imiê i nazwisko / Nazwa firmy: 
 
................................................................................................................................................. 
2. Adres zamieszkania / Siedziba:  
 
................................................................................................................................................. 
3. Adres do korespondencji / numer telefonu  
 
................................................................................................................................................. 
 

4. Status dewizowy    rezydent    nierezydent 
 

Rezydent:  

Osoba fizyczna � seria i numer dowodu osobistego lub paszportu i numer PESEL  
Osoba prawna � numer KRS, numer REGON, ( lub inny numer identyfikacyjny)  

 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Nierezydent:  

Osoba fizyczna � seria i numer paszportu 
Osoba prawna � numer wùa�ciwego rejestru dla kraju zarejestrowania:   

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
Proszê o zdeponowanie na  rachunku papierów warto�ciowych numer ............................. 
 
prowadzonym w ........................................................................................................... 

( nazwa Domu Maklerskiego lub Banku Depozytariusza )   
 
na rzecz ............................................................................................................................... 
 
wszystkich przydzielonych Akcji Serii E Spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A.  
 
Zobowi¹zuje siê do niezwùocznego poinformowania na pi�mie Punktu Obsùugi Klientów, w którym dokonaùem 

zapisu na Akcje Serii E Spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. o wszelkich zmianach 

dotycz¹cych wy¿ej wymienionego rachunku papierów warto�ciowych lub podmiotu prowadz¹cego rachunek. 
 
 
Niniejsza dyspozycja jest nieodwoùalna.   
 
 
 
 
................................................................................  .......................................................................  

data i podpis osoby skùadaj¹cej dyspozycjê  data, pieczêã POK i podpis przyjmuj¹cego  
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ZA£¥CZNIK 3 - LISTA POK BESKIDZKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO   

Lp. Miasto Ulica / Aleja, numer Kod pocztowy Telefon 

1 Bielsko Biaùa ul. Stojaùowskiego 27 43-300 033 8128-440, 033 8128-441 

2 Bytom ul. Rycerska 11 41-902 032 282-52-65 

3 Cieszyn ul. Górna 24 43-400 033 8525-266 

4 D¹browa Górnicza ul. 3-go Maja 11 41-300 032 262-00-10 , 032 262-68-58 

5 Jastrzêbie Zdrój ul. Warszawska 1 44-335 032 47-11-440 

6 Katowice ul. 3-go Maja 23 40-096 032 2081-400, 032 2081-401 

7 Kêty ul. Sobieskiego 16 32-650 033 8450-766 

8 Kraków Plac Szczepañski 5 31-013 012 423-22-21 

9 Lubin Rynek 23 
(Ratusz) 

59-300 076 846-67-32 , 076 846-67-36  
076 846-67-34 

10 Tarnów ul. Krótka 4 33-100 014 6213-186 

11 Tychy Aleja Jana Pawùa II 20 43-100 032 217-78-75, 032 217-78-76 

12 Warszawa ul. Garibaldiego 4/10 
Rondo Wiatraczna 

04-359 022 612-45-45, 022 612-46-46 
022 612-49-49 

13 Wrocùaw Plac Solny 13 50-061 071 3723-540, 071 3441-128 

14 Ýary ul. Wyszyñskiego 1 68-200 068 375-98-51, 068 363-02-88 
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WYKAZ ODES£AÑ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE 
 
W Prospekcie Emisyjnym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. zostaùy zamieszczone 

nastêpuj¹ce odesùania: 
 
1. Do jednostkowego sprawozdania finansowego spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-

Box� S.A. za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, które zostaùo zamieszczone 

na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=330 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostaùo zbadane przez biegùego rewidenta, a 

opiniê z badania zamieszczono na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=327 
 

 
2. Do jednostkowego sprawozdania finansowego spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-

Box� S.A. za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, które zostaùo zamieszczone 

na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=239 
 
Natomiast opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2004 rok zostaùa 

zamieszczona na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=324 
 

 
3. Do jednostkowego sprawozdania finansowego spóùki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-

Box� S.A. za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, które zostaùo zamieszczone 

na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=300 

 
4. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A. za okres od 1 

stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, które zostaùo zamieszczone na stronie internetowej 

Emitenta: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=342 
 

5. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaùowej na dzieñ 30.06.2006 roku 

opublikowanego dnia 29 wrze�nia 2006 roku, które zostaùo zamieszczone na stronie internetowej 

Emitenta:  
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=344 
 
W zwi¹zku z tym, i¿ raport póùroczny skonsolidowany zawieraù skrócone póùroczne sprawozdanie 

finansowe, jednostkowy raport póùroczny za I póùrocze 2006 r. nie byù osobno publikowany. 
 
 
6. Do kwartalnych sprawozdañ finansowych za I kwartaù 2006,  za II kwartaù 2006 roku oraz za III 

kwartaù 2006, które zostaùy zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: 
http://www.plast-box.com w zakùadce Dla inwestorów � Raporty spóùki 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=303 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=312 
http://www.inwestor.plast-box.com/index.php?page=raporty_spolki&id=355 
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