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Raport bieżący nr 20/2015 

Data sporządzenia:  13.07.2015 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

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

Temat raportu:  

Podpisanie umowy znaczącej 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13.07.2015r. podpisał ze spółką 

Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) Umowę określającą warunki współpracy w zakresie dostaw 

na rzecz JMP produktów zniczowych produkowanych przez Spółkę w 2015 roku, w której zostały 

uzgodnione ostateczne wolumeny, ceny oraz wzornictwo produktów zniczowych. 

Spółka raportem numer 4/2015 z dnia 21 lutego 2015 roku informowała o uzgodnieniu z JMP 

istotnych warunków umowy na rok 2015 w ramach obowiązującej umowy sprzedaży produktów 

zniczowych produkowanych przez Spółkę według wyboru JMP. 

Strony Umowy wykształciły praktykę, w ramach której corocznie prowadzone są przez Strony 

negocjacje w przedmiocie określenia szczegółowych warunków współpracy na kolejny rok, w tym 

cen, wolumenów i wzornictwa, zaś w pozostałym zakresie odwołując się do umowy podstawowej 

tj. Umowy sprzedaży z dnia 31.05.2010 roku.  Mając powyższe na względzie Spółka informowała 

w powyższym raporcie numer 4/2015 o uzgodnieniu wstępnych wolumenów i wzornictwa 

produktów zniczowych, a obecnie zostały ustalone w ramach Umowy podpisanej w dniu 

13.07.2015r. ich ostateczne wielkości na rok 2015. 

Spółka zobowiązana jest do dostawy towarów do magazynów centralnych JMP na ryzyko i koszt 

Spółki. 

Spółka może być zobowiązana do wypłaty kar umownych dla JMP w określonych w Umowie 

sytuacjach m.in. za opóźnienie Spółki w dostawie produktów, wykonywaniu obowiązków z tytułu 

rękojmi/gwarancji oraz innych zobowiązań, dla których w Umowie przewidziano terminy ich 

wykonania. Szacunkowa maksymalna wartość tych kar może przekroczyć 10% wartości Umowy. 

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przekraczających wysokość tych kar. 

Strony uzgodniły, że do czasu zakończenia realizacji dostaw produktów w 2015 roku, Umowa nie 

może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron. 

Wobec powyższego, mając na względzie, iż szacowana łączna wartość obrotów wynikających z 

podpisanej Umowy w dniu 13.07.2015r. wyniesie około 60 mln zł i przekroczy 10 % kapitałów 

własnych Spółki i tym samym ma charakter umowy znaczącej, Emitent opublikował niniejszy 

raport.  
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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 

13.07.2015r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

13.07.2015r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


