
 

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 3/2016 

Data sporządzenia:  21.01.2016 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji 

poufnych 

Temat raportu:  

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki 

Treść raportu: 

Zarząd spółki Polwax S.A.  informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomień złożonych 
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi . 

Zawiadomienia zostały złożone przez Prokurentów Emitenta (odpowiednio „Prokurent 1” 
oraz „Prokurent 2”).  Osoby zawiadamiające nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych. 

Prokurent 1 poinformował o dokonanych na rynku regulowanym w dniu 29.05.2015r. i  9.10.2015r.  

transakcjach na  akcjach Emitenta. 

W dniu 29.05.2015r. Prokurent 1 dokonał sprzedaży 800 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 

17,78 zł za jedną akcję w ramach transakcji na rynku regulowanym. 

W dniu 9.10.2015r. Prokurent 1 dokonał sprzedaży 200 sztuk akcji Emitenta po cenie 15,99 zł 

za jedną akcję w ramach transakcji na rynku regulowanym. 

Zawiadomienie Prokurenta 1 dotyczy sprzedaży akcji Spółki dla których suma wartości transakcji 

nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym równowartości kwoty 5 000 euro. 

Prokurent 2 poinformował o dokonanych poza rynkiem regulowanym w dniu 11.06.2015r.  

transakcji na akcjach Emitenta polegającej na objęciu akcji w ramach realizacji programu opcji 

menadżerskich (jako uczestnik programu) uchwalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 13 

z dnia 21.03.2013r. 

W dniu 11.06.2015r. Prokurent 2 dokonał objęcia 6800 sztuk akcji imiennych serii D w liczbie 

przydzielonych mu warrantów za 2014 rok. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,20zł. Akcje te nie 

zostały wprowadzone do obrotu na GPW. 

Zawiadomienie Prokurenta 2 dotyczy objęcia akcji Spółki dla których suma wartości transakcji nie 

przekroczyła w danym roku kalendarzowym równowartości kwoty 5 000 euro. 
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Podstawa prawna szczegółowa: 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji 
poufnych w związku z § 2 ust.5 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp 
do określonych informacji poufnych. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

21.01.2016r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

21.01.2016r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


