
 

 

 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 17/2014 

Data sporządzenia:  20.10.2014 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Temat raportu:  

Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w okresie od 29 września 2014 roku do dnia 

publikacji niniejszego raportu Spółka Polwax S.A. osiągnęła z Grupą LOTOS S.A. oraz ze 

spółkami zależnymi Grupy LOTOS S.A. obroty znaczące w kwocie 5,8 mln zł netto. 

Spółkami zależnymi Grupy LOTOS S.A. z którymi Polwax S.A. prowadził w wymienionym okresie 

kontakty handlowe są: 

LOTOS Kolej, LOTOS Lab, LOTOS Serwis, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Terminale, RC 

Ekoenergia (spółka zależna LOTOS Terminale), LOTOS Oil, LOTOS Paliwa (razem z Grupą 

LOTOS S.A. zwane „GL S.A.”). 

Największą umową jest zawarta pomiędzy Spółką a Grupą LOTOS S.A. Umowa dostawy 

(„Umowa”) z dnia 29 listopada 2011 roku. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 

2012 roku do 31 grudnia 2018 roku.  

Wymieniona powyżej Umowa została opisana na stronach 90 i 91 Prospektu emisyjnego Spółki 

Polwax S.A. 

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz Spółki Polwax S.A. gaczy 

parafinowych. 

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych w okresie od dnia publikacji niniejszego 

raportu do końca obowiązywania umowy tj. 31 grudnia 2018 roku wynosi 57,6 mln zł netto. 

Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego 

odszkodowania ponad wysokość tych kar.  

Szacunkowa wartość umów ze Spółkami GL S.A., w okresie od dnia publikacji niniejszego raportu 

do dnia 31 grudnia 2018 roku wynosi 439,5 milionów zł netto, w tym Umowa z Grupą LOTOS S.A. 

wynosi 390,0 milionów zł netto. 

 



 
 
 
 

 

 

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, że wartość obrotów pomiędzy GL S.A. a Spółką 

przekroczyła poziom 10% kapitałów własnych Spółki Polwax S.A. 

 

Podstawa prawna szczegółowa: 

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

20.10.2014r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

20.10.2014r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


