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Raport bieżący nr 28/2015 

Data sporządzenia:  18.12.2015 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

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

Temat raportu:  

Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.12.2015r. powziął informację 

o rozstrzygnięciu przez kontrahenta to jest: The Egyptian General Petroleum Corporation 

z  siedzibą w Kairze w Egipcie (w skrócie „ EGPC”) w dniu 17.12.2015r. przetargu na zakup 

surowca (gaczu parafinowego) o znacznej wartości na korzyść Polwax S.A.  

Wartość transakcji z dnia 17.12.2015r. wynosi około 2,7 mln USD netto, co stanowi wg kursu 

średniego NBP z dnia 17.12.2015r. kwotę 10,5 mln złotych netto (słownie: dziesięć milionów 

pięćset tysięcy złotych). 

Do istotnych warunków umowy należy kupno za zapłatą, płatność: akredytywa potwierdzona, inne 

specyficzne warunki nie występują. Umowa przewiduje następujące warunki zawieszające: 

dostarczenie gwarancji bankowej na rzecz EGPC na 5 % wartości towaru, co ma stanowić 

zabezpieczenie realizacji transakcji oraz otwarcie akredytywy. Umowa nie przewiduje kar 

umownych. 

Wartość zamówionych surowców przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki i tym samym ma 

charakter umowy znaczącej, co stanowi podstawę do publikacji raportu.  

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy do 

dnia publikacji niniejszego raportu łączna wartość obrotów handlowych z EGPC (wraz z powyższą 

transakcją) wyniosła  11,6 mln złotych netto.  

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 

18.12.2015r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

18.12.2015r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


