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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,
Mam przyjemność przedstawić raport roczny Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych „Plast-Box” S.A. zawierający informacje o wynikach finansowych oraz podsumowanie
najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych 2018 roku. Grupa ma za sobą kolejny dobry rok i
pomimo dużych wyzwań, jakie stawiało nam otoczenie rynkowe, zwiększyliśmy skalę prowadzonej
działalności oraz stworzyliśmy bardzo ciekawe możliwości rozwoju na rok 2019 jak i na kolejne
lata. Plast-Box po raz kolejny ustanowił rekord sprzedaży. Przychody skonsolidowane wyniosły
171,5 mln złotych, dynamika wzrostu ponad 7%.
Podejmowane w minionym roku działania zostały ukierunkowane na realizację długoterminowego
celu, jakim jest budowa globalnego, innowacyjnego podmiotu, posiadającego potencjał do
kompleksowej realizacji projektów. Rok 2018 to czas dużej aktywności handlowej, inwestycyjnej i
zmian strukturalnych, mających na celu dopasowanie naszego modelu biznesowego do wymagań
rynkowych. Dostrzegając zachodzące zmiany i uwarunkowania rynkowe, Grupa realizowała
strategię opartą na poprawie rentowności i budowie trwałego potencjału poprzez zwiększenie skali
działania, efektywności operacyjnej, a także optymalizację posiadanych aktywów produkcyjnych.
Ubiegły rok to okres przebudowy organizacyjnej spółki-matki, związanej z uzyskaniem
prestiżowego, najbardziej cenionego w Europie Certyfikatu BRC, wyznaczającego surowe normy
jakości i bezpieczeństwa produkcji dla produktów związanych z żywnością. Standard BRC
umożliwia nam wejście z opakowaniami do wielu nowych klientów, renomowanych producentów
żywności w Europie.
Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, udało nam się zrealizować kluczowe zamierzenia
2018 roku. Z sukcesem sfinalizowaliśmy przejęcie polskiego producenta opakowań dla branży
spożywczej Stark Partner sp. z o.o. oraz zakończyliśmy proces restrukturyzacji wewnątrz Grupy.
Jestem przekonany, że wysiłek, jaki włożyliśmy w szerokie procesy optymalizacyjne oraz
wzmocnienie pozycji na rynku, przynosić będzie wymierne efekty przekładające się dodatnio na
wynik finansowy oraz na wzrost wartości dla Akcjonariuszy.
Biorąc pod uwagę skalę zmian w Grupie, a także bazę biznesową jaką obecnie dysponujemy,
możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość. Tworzymy znacznie silniejszą Grupę Kapitałową, o
solidnych fundamentach, precyzyjnych celach oraz spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii.
Wierzę, że działania realizowane przez Zarząd Grupy w 2018 roku poszerzą perspektywy wzrostu
wartości Plast-Box oraz otworzą nowe ścieżki rozwoju, co znajdzie uznanie zarówno u jej
aktualnych, jak i przyszłych Akcjonariuszy. Dziękuję Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście i
wiarę w potencjał Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzy Sztucznych „Plast-Box” S.A.

Z poważaniem
Grzegorz Pawlak
Prezes Zarządu Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
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