
 

Polwax S.A.   tel.+48 13 446 62 41  www.polwax.pl  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Ul. 3-go Maja 101,   fax +48 13 446 62 52 e-mail:biuro@polwax.pl Nr KRS: 0000421781; NIP 685-20-14-881; REGON 370490581 
PL 38-200 Jasło       Kapitał zakładowy 508.237,50 PLN wpłacony w całości 
 

 

 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 1/2016 

Data sporządzenia:  8.01.2016 

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 sprzedaży produktów o wartości umowy znaczącej. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu  8.01.2016r. umowy handlowej 

(„Umowa”) datowanej na 4.01.2016r. ze spółką Sonneborn Refined Products B.V. z siedzibą 

w Amsterdamie („Sonneborn”), której łączna wartość oszacowana została na kwotę 1.400.000 

EUR netto, co stanowi wg kursu średniego NBP z dnia 4.01.2016r. kwotę 6.010.900 PLN (słownie: 

sześć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset złotych). 

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Sonneborn Komponentu BS. Dostawy 

produktów będą się odbywać w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r. 

Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków zawieranych w tego rodzaju umowach. 

Strony ustaliły szacunkowe miesięczne ilości dostaw Komponentu BS oraz wynikającą z nich 

roczną ilość dostaw. Kupujący zobowiązuje się w miarę swoich możliwości do odbierania produktu 

regularnie i systematycznie przez cały okres obowiązywania umowy. Niemniej jednak, 

na podstawie obopólnych uzgodnień, Strony mogą zadecydować o sprzedaży/zakupie większej 

lub mniejszej ilości produktu w danym miesiącu, w ramach uzgodnionej ilości rocznej. 

Umowa nie przewiduje warunków zawieszających i rozwiązujących oraz kar umownych. 

Dotychczasowa współpraca pomiędzy Spółką a Sonneborn, odbywała się na podstawie bieżącego 

ofertowania i zamówień klienta. Wzajemne obroty w ramach tej współpracy w okresie dwunastu 

miesięcy poprzedzających  podpisanie opisanej wyżej Umowy wyniosły około 2.200tys. złotych. 

Mając powyższe na względzie wartość obrotów handlowych ze spółką Sonneborn w okresie roku 

poprzedzającego podpisanie powyższej Umowy oraz szacowana wartość  Umowy wynosi łącznie 

około 8.211 tys. złotych netto.  

Wobec powyższego, podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, że z dniem podpisania 

Umowy wartość dotychczasowych oraz szacowanych obrotów pomiędzy Polwax S.A. a spółką 

Sonneborn 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. 
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Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

8.01.2016r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

8.01.2016r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


