
 

 

 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 2/2014 

Data sporządzenia:  25.09.2014 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna: 

§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim.” 

Temat raportu:  

Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

Treść raportu: 

Zarząd Polwax S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2014 r. zarząd Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 805/14, na podstawie której 

Spółce został przyznany status uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz postanowił 

zarejestrować:  

1) w dniu 23 września 2014 r., w depozycie papierów wartościowych 572.979 (pięćset 

siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B spółki POLWAX S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem 

PLPOLWX00018, 

2)  w dniu 25 września 2014 r., w depozycie papierów wartościowych 3.246.886 (trzy miliony 

dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela 

spółki POLWAX S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, z czego akcji serii B w 

liczbie 2.606.971 (dwa miliony sześćset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) oraz akcji 

serii C w liczbie 639.915 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście) oraz 

oznaczyć je kodem PLPOLWX00018. Ponadto zarząd KDPW zgodnie z powyższą uchwałą 

zarejestrował pod warunkiem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 4.250.462 (cztery 

miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela spółki 

POLWAX S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, z czego akcji serii B w liczbie 

3.260.050 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) oraz akcji serii C w liczbie 

990.412 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście) oraz oznaczyć je kodem 

PLPOLWX00026. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


