
 

 

 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 4/2014 

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 ust.1 pkt 2 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) 

Temat raportu:  

Zawiadomienie 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 KROKUS CHEM S.á r. l. („KROKUS CHEM”) w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 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 : 

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:  

24.09.2014r.-sprzedaż akcji 

Przed dniem 24 września 2014 r. KROKUS CHEM posiadał 6.520.100 akcji Spółki, 

stanowiących 65,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 

6.520.100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 54,65% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku zbycia w dniu 24 września 2014 r. 3.260.050 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w 

pierwszej ofercie publicznej („Akcje”), KROKUS CHEM aktualnie posiada 3.260.050 akcji 

Spółki, stanowiących 32,60% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 

3.260.050 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,33% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Spółka NOVA POLONIA II LIMITED PARTNERSHIP („NOVA POLONIA”) jako podmiot 

dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy w stosunku do spółki KROKUS CHEM, 

niniejszym zawiadamia, że pośrednio poprzez KROKUS CHEM zbyła w dniu 24 września 2014 

r. Akcje.  Jednocześnie NOVA POLONIA informuje, że nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Nie istnieją żadne inne podmioty zależne od KROKUS CHEM, które pośrednio lub 

bezpośrednio posiadają akcje Spółki.  Z wyjątkiem KROKUS CHEM nie istnieją żadne inne 

podmioty zależne od NOVA POLONIA, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje 

Spółki. 

Ponadto KROKUS CHEM oraz NOVA POLONIA zawiadamiają, iż nie są stroną umowy, o 

której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 

Ponadto KROKUS CHEM informuje, że przestał być podmiotem dominującym nad Spółką w 

rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. 

 

 
Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


