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Raport bieżący nr 11/2016 

Data sporządzenia:  17.03.2016 

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 zakupie produktów o wartości umowy znaczącej 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17.03.2016r. dokonał zamówienia 

dostawy produktów o znacznej wartości od Interlight Stefan Walędziak z siedzibą w Brańsku 

(„Interlight”).  Przedmiotem zamówienia jest zakup witraży i akcesoriów zniczowych. Wartość 

zamówienia z dnia 17.03.2016r. wynosi szacunkowo 8.000 tysięcy złotych netto (słownie: osiem 

milionów złotych). 

W przypadku opóźnienia w dostawie (lub wad ilościowych w dostawie) Interlight zobowiązany 

będzie zapłacić Spółce karę umowną w wysokości 2 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie, 

liczonej od wartości produktów netto, które nie zostały dostarczone, nie więcej niż 100 % wartości 

netto dostawy. Jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni odbiorca uprawniony jest do odstąpienia 

od zamówienia (lub jego części) zachowując prawo do naliczonych do dnia odstąpienia kar 

umownych.  

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

charakter umowy znaczącej.  

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka składała zamówienie do Interlight, na zakup 

produktów, o którym to zamówieniu o wartości umowy znaczącej Spółka informowała raportem 

bieżącym nr 13/2015 z dnia 27.03.2015 roku.  

Po tym okresie Spółka składała do Interlight mniejsze zamówienia na dostawy produktów, które 

wraz z bieżącym zamówieniem z dnia 17.03.2016r. szacunkowo wynoszą  8.578 tysięcy złotych 

netto (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 
 

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 

17.03.2016r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

17.03.2016r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


