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Raport bieżący nr 19/2015 

Data sporządzenia:  11.06.2015 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Temat raportu:  

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu 11.06.2015r. w ramach realizacji 

programu opcji menadżerskich uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 

21.03.2013r. uczestnicy programu objęli akcje z przysługujących im za rok 2014 warrantów. Emisja 

warrantów subskrypcyjnych została zrealizowana na podstawie uchwały nr 15 WZ z dnia 

21.03.2013r. celem umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji 

menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

W dniu 11.06.2015r. posiadacze warrantów objęli akcje serii D w liczbie przydzielonych im 

warrantów tj. 82.375 sztuk. Akcje zostały w pełni opłacone. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 

0,20 zł. 

Zgodnie z uchwałą WZ nr 14 z dnia 21.03.2013r. Spółka wyemitowała 82.375 akcji zwykłych 

imiennych serii D o wartości nominalnej 0,05zł. Rozporządzanie powyższymi akcjami jest 

wyłączone przez okres jednego roku licząc od dnia objęcia akcji. 

W związku z powyższym kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony o kwotę 4.118,75 zł tj. z 

kwoty 504.118,75 zł do kwoty 508.237,50 zł, który dzieli się na 10.164.750 akcji, w tym: 

1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 gr każda; 

2) 1.929.673 akcje imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 5 gr każda, oraz 

3) 1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 gr każda; 

4) 164.750 akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 5 gr każda. 

W roku ubiegłym w dniu 23 października 2014 roku Spółka informowała raportem bieżącym numer 

18/2014 o objęciu akcji w ramach kapitału warunkowego (realizacji programu opcji menadżerskich) 

w oparciu o wymienione powyżej uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.03.2013r. i obecnie 

jest to kontynuacja tegoż procesu. 

 

Podstawa prawna szczegółowa: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
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Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

11.06.2015r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

11.06.2015r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


