
 

 

 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 3/2014 

Data sporządzenia:  25.09.2014 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna: 

art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie z uwagi na zawiadomienie od akcjonariusza z art. 69 Ustawy o 

ofercie 

Temat raportu:  

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, o otrzymaniu w dniu 25.09.2014r. zawiadomienia 

od akcjonariusza Dominik Tomczyk w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie 

publicznej o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na  Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania akcji Polwax S.A. ze strony akcjonariusza 

Spółka informuje, że : 

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

24.09.2014r.-sprzedaż akcji 

2) a) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i b) ich procentowy udział w kapitale 
zakładowym oraz c) liczba głosów z tych akcji i d) ich procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów. 

a) 1 486 516 szt. 

b) 14,87% 

c) 2 675 729 

d) 22,43% 

 

3) a) liczba aktualnie posiadanych akcji i b) ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz 
c) liczba głosów z tych akcji i d) ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 

a) 1 189 213 szt. 

b) 11,89% 

c) 2 378 426 

d) 19,94% 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w 
przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 
10% ogólnej liczby głosów. 

Brak zamiarów 

 

5) informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 
posiadających akcje Spółki. 

Brak takich podmiotów 

 

6) informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.. c. ustawy o ofercie. 
Brak takich podmiotów 

 

 

 

 

 
Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


