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1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego 

sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO) 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EUR 

3 kwartały 

narastająco          

okres od               

01.01.2016 do     

30.09.2016  PLN 

3 kwartały 

narastająco      

okres od          

01.01.2015 do 

30.09.2015  PLN 

3 kwartały 

narastająco            

okres od               

01.01.2016 do     

30.09.2016  EUR 

3 kwartały 

narastająco         

okres od          

01.01.2015 do 

30.09.2015  

EUR 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 

207 724 179 576 47 547 43 183 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 454 20 724 4 682 4 984 

III. Zysk (strata) brutto 19 975 19 993 4 572 4 808 

IV. Zysk (strata) netto 16 086 16 107 3 682 3 873 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 

-8 764 19 783 -2 006 4 757 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 

-3 611 -7 656 -827 -1 841 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 

13 316 -11 523 3 048 -2 771 

VIII. Przepływy pieniężne netto razem 941 604 215 145 

IX. Aktywa razem (na koniec bieżącego 

kwartału i koniec poprzedniego roku 

obrotowego) 

169 643 135 561 39 342 31 811 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

na(na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

87 302 58 558 20 246 13 741 

XI. Zobowiązania długoterminowe(na koniec 

bieżącego kwartału i koniec poprzedniego 

roku obrotowego) 

397 509 92 119 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe(na 

koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

78 312 48 478 18 161 11 376 

XIII. Kapitał własny(na koniec bieżącego 

kwartału i koniec poprzedniego roku 

obrotowego)  

82 341 77 003 19 096 18 069 

XIV. Kapitał zakładowy(na koniec bieżącego 

kwartału i koniec poprzedniego roku 

obrotowego) 

515 508 119 119 

XV. Liczba akcji (w szt.)(na koniec bieżącego 

kwartału i koniec poprzedniego roku 

obrotowego) 

10 300 000 10 164 750 10 300 000 10 164 750 

XVI. Zysk (strata) netto na akcję 

zwykłą/udział  (PLN/EUR) 

1,58 1,58 0,36 0,38 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną 

akcję zwykłą 

1,58 1,58 0,36 0,38 

XVIII. Wartość księgowa na akcję(na koniec 

bieżącego kwartału i koniec poprzedniego 

roku obrotowego) 

7,99 7,58 1,85 1,78 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 

jedną akcję (na koniec bieżącego kwartału i 

koniec poprzedniego roku obrotowego) 

7,99 7,48 1,85 1,75 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 

dywidenda na jedną akcję 

1,06 1,22 0,24 0,29 
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Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 

przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

sprawozdawczym. 

Okres sprawozdawczy 

Średni kurs w 

okresie* 

Minimalny kurs 

w okresie 

Maksymalny kurs 

w okresie 

Kurs na ostatni 

dzień 

okresu 

Od 01.01.2016 do 30.09.2016 4,3688 4,2355 4,4987 4,3120 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 4,1848 3,9822 4,3580 4,2615 

Od 01.01.2015 do 30.09.2015 4,1585 3,9822 4,3335 4,2386 

*) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
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2. Informacje o POLWAX S.A. 
2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki 

Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej, przy czym oddziały nie zostały 

wyodrębnione prawnie i finansowo, jako jednostki niezależne. Oddziały zlokalizowane są: 

• w Jaśle – siedziba Spółki, zakład produkcyjny parafin, odział laboratorium, administracja; 

• w Czechowicach – Dziedzicach – zakład produkcyjny parafin, produkcja świec i zniczy, odział 

laboratorium, administracja. 

Ponadto Spółka posiada dwa biura zlokalizowane w Krakowie oraz w Warszawie. 

W strukturze organizacyjnej POLWAX S.A. występują trzy zakłady produkcyjne:  

• Zakład Produkcji Parafin w Jaśle; 

• Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach- Dziedzicach; 

• Zakład Produkcji Zniczy i Świec zlokalizowany w Czechowicach – Dziedzicach. 

oraz dwa odziały Laboratorium – w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach.  

Polwax S.A.  (Spółka, Emitent, Polwax) nie posiada i nie tworzy grupy kapitałowej, nie posiada również 

podmiotu dominującego nad Spółką. 

2.2 Opis działalności Spółki 

Polwax Spółka Akcyjna, z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3-go Maja 101, jest wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421781. 

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów 

rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz 

współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych 

potrzeb klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku. Obecnie Spółka jest największym 

polskim producentem parafin rafinowanych oraz szerokiego asortymentu wosków naftowych.    

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł 

nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł 

gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja 

materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. 

Ponadto Polwax posiada w ofercie szeroki asortyment świec i zniczy produkowanych w oparciu 

o nowoczesną technologię maszynową obejmującą produkcję seryjną oraz świece artystyczne 

wytwarzane w procesie produkcji ręcznej. Spółka produkuje świece i znicze zarówno w segmencie 

ekskluzywnym, jak i w segmencie produktów budżetowych. W zakresie produkcji świec i zniczy Spółka 

realizuje duże wolumenowo kontrakty, w szczególności typu private label (marka własna sprzedawcy). 

Zakres działalności w dziedzinie badań laboratoryjnych obejmuje kompleksowe badania produktów 

naftowych, takich jak: benzyny silnikowe, LPG, oleje napędowe, opałowe i przemysłowe, smary, 

parafiny, asfalty oraz FAME i oleje rzepakowe. Akredytowane Laboratorium Polwax S.A. posiada także 
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kompetencje uprawniające do wykonywania analiz z zakresu ochrony środowiska naturalnego, 

w szczególności powietrza i wód gruntowych oraz ich zanieczyszczeń. Spółka świadczy również usługi 

monitoringu paliw i ścieków na stacjach paliw a także prowadzi badania w zakresie środowiska pracy. 

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny 

rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym 

zakresie ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):  

1. PKD 19.20.Z – wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej jako przedmiotu 

przeważającej działalności, 

2. PKD 20.11 – produkcja gazów technicznych, 

3. PKD 20.59 – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

4. PKD 32.99 – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

5. PKD 46.75 – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

6. PKD 46.76 – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 

7. PKD 52.1 – magazynowanie i przechowywanie towarów, 

8. PKD 71.2 – badania i analizy techniczne, 

9. PKD 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 

i technicznych, 

10. PKD 74.90 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzieindziej 

niesklasyfikowana. 

Aktywa produkcyjne oraz laboratoria zlokalizowane są w Jaśle oraz Czechowicach –Dziedzicach.  

Spółka Polwax S.A. została założona w 1999 roku, w oparciu o aktywa Rafinerii Jasło S.A. Spółka 

w latach 2004 do 2011 funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos. Na początku roku 2012 miał miejsce 

lewarowany wykup menadżerski, w którym wzięli udział menadżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz 

fundusz private eguity.     

Nadrzędnym celem Spółki jest rozwój oferty produktowej dla zastosowań przemysłowych, oraz 

wprowadzanie na rynek nowych produktów o wysokiej wartości dodanej  wynikający z przyjętej wizji: 

nowoczesna europejska firma – lider innowacyjnych przemysłowych specyfików parafinowych. 

Deklaracja misji Spółki jest następująca: 

1. Budowanie zaufania i więzi z klientami. 

2. Rozwijanie oferty o innowacyjne produkty przyszłości. 

3. Inwestycje wpływające na wzrost wartości firmy. 

4. Troska o środowisko – „zielone” technologie. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji pracowników. 
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Polwax S.A. (Spółka, Emitent, Polwax) nie posiada i nie tworzy grupy kapitałowej, nie posiada również 

podmiotu dominującego nad Spółką.  

Kapitał zakładowy w wysokości 515 000,00 PLN dzieli się na 10 300 000 akcji. 

2.3 Organy Spółki 

2.3.1 Zarząd 

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Zarządu nie uległ 

zmianie. Zarząd składa się z 3 członków: 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w organie 

Dominik Tomczyk Prezes Zarządu 

Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu 

Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu 

 

2.3.2 Rada Nadzorcza 

Pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:  

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w organie 

Robert Bożyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Biel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Witold Radwański Członek Rady Nadzorczej 

Monika Gaszewska Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Stokłosa Członek Rady Nadzorczej do dnia 13.09.2016r 

Jolanta Iłowska  Członek Rady Nadzorczej od dnia 14.09.2016 

 

Członek Rady Nadzorczej Leszek Stokłosa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem odbycia 

posiedzenia Rady Nadzorczej, które miało miejsce w dniu 13.09.2016r. 

Celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w dniu 14.09.2016 r. Członkowie Rady Nadzorczej 

powołali, w drodze kooptacji, panią Jolantę Iłowską na Członka Rady Nadzorczej ( wg §13 ustęp 6 

Statutu Spółki).  

W dniu przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w organie 

Tomasz Biel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Monika Gaszewska Członek Rady Nadzorczej 

Jolanta Iłowska  Członek Rady Nadzorczej 

Robert Bednarski  Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Nadolski  Członek Rady Nadzorczej 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Bożyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 

5.10.2016r., również z tym dniem rezygnację złożył Witold Radwański.  

W dniu 27.10 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej pana 

Roberta Bednarskiego oraz pana Piotra Nadolskiego . 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.10.2017r. zatwierdziło powołanie pani Jolanty Iłowskiej 

na Członka Rady Nadzorczej. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. 

 

3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego 

dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących 

emitenta. 

Struktura akcji 

Seria Liczba Wartość nominalna 

B 6.440.000 322.000 zł. 

C 3.560.000 178.000 zł. 

D 300.000 15.000 zł 

Seria B – akcje zwykle na okaziciela 

Seria C w liczbie 1 630 327 - akcje zwykłe na okaziciela 

Seria C w liczbie 1 929 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ) 

Seria D w liczbie 217.625 – akcje imienne zwykłe 

Seria D w liczbie 82.375 – akcje zwykłe na okaziciela 

1) Każda akcja Spółki posiada równe prawo do dywidendy. Akcje imienne serii C są 

uprzywilejowanie co do głosu, tj. jedna akcja daje uprawnienia do dwóch głosów na WZ. 

2) Na dzień 30 września 2016 r. jak też na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie istnieją 

akcje (papiery wartościowe), dające specjalne uprawnienia kontrolne. 

3.1.  Działalność operacyjna 

W ocenie działalności Spółki trzeci kwartał 2016 roku nie odbiegał znacząco od analogicznego okresu 

poprzedniego roku i był okresem standardowych operacji produkcyjnych i handlowych. W zestawieniu 

przychodów wzrosła znacząco pozycja związana ze sprzedażą wyrobów gotowych Zakładu Produkcji 

Zniczy i Świec, które stanowiły w III kwartale 2016 33% przychodów całkowitych kwartału, 

w analogicznym okresie roku 2015 pozycja stanowiła 22%.  Należy zaznaczyć że w komentowanym 

okresie III kwartału 2016 przychody wzrosły o 16,6% w porównaniu z III kwartałem 2015r. Powyższy 

wzrost związany był ze zmianą harmonogramu wysyłek w ramach kontraktu z Jeronimo Martins Polska 

S.A.  w stosunku do 2015 roku. Przy podobnym kontrakcie jak w 2015 roku inaczej zaplanowano wysyłki 

w poszczególnych kwartałach. Przychody wynikające ze sprzedaży wyrobów spółki dedykowanych do 

przemysłu świecowego i zniczowego w komentowanym okresie, spadły o 2,5% co było konsekwencją 

zmiany struktury przychodów, przede wszystkim wzrostu wspomnianego wcześniej asortymentu 

wyrobów gotowych. Analiza struktury grup asortymentowych z pominięciem grupy wyrobów gotowych 

wskazuje na wzrosty przychodów w dwóch grupach w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2015. 

Przychody grupy Produkty do wyrobów świecarskich wzrost o 27%, Woski specjalne do produkcji świec 

wzrost o 19%, Wyroby do produkcji zniczy spadek o 8%. 



 

Strona 11 z 21 
 

Głównymi czynnikami mającym wpływ na strukturę sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych 

w III kwartale 2016r. były: wzrost podaży surowców do produkcji oraz spadki cen wyrobów. 

W ramach produktów przeznaczonych do przemysłu odnotowano: Woski do zastosowań specjalnych 

wzrost przychodów o 80,1%, Woski przeznaczone do kontaktu z żywnością wzrost przychodów o 4,6%, 

Produkty do impregnacji drewna wzrost przychodów o 21,8%. Spadki odnotowano przede wszystkim 

w grupach: Antyzbrylacze do nawozów -31,3%, Kleje typu HotMelt -48,3%.  

Na bieżącą działalność Spółki niski wpływ miała w tym okresie utrzymująca się niestabilna sytuacja na 

rynku notowań ropy, jak również surowców ropopochodnych. Interesującym był fakt rosnącej podaży 

gaczy parafinowych na rynku krajowym. W III kwartale 2016r. nastąpił wzrost dostępności surowców 

importowanych z kierunków zarówno wschodnich jak również Europy Zachodniej.  

W  ocenie Spółki zdecydowanie największy wpływ na zmiany struktury sprzedaży miał czynnik 

dostępności gaczy parafinowych o odpowiedniej jakości. Analiza sytuacji rynkowej dotycząca III 

kwartału roku 2016 wykazała wzrost aktywności importerów surowców oraz wyrobów parafinowych w 

tym importu parafin świecowych z Chin. 

3.2. Informacje bieżące 

 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A. 

W dniu 4.07.2016 roku został zawarty ze spółką ING Bank Śląski S.A. („ING Bank Śląski”) aneks do 

umowy kredytowej wieloproduktowej z dnia 18.09.2013 roku („Umowa”). Informację o zawarciu 

powyższego aneksu Zarząd Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 4.07.2016r. 

W aneksie wydłużono okres dotychczasowego finansowania do dnia 30.10.2016 roku.  Jednocześnie 

aneks ustala termin spłaty kredytu odnawialnego na dzień 8.11.2016r., który zgodnie z Umową 

wieloproduktową jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia wobec ING Bank 

Śląski SA. 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 

 Złożenie rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A. 

W dniu 4 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki informował, opublikowanym w tymże dniu, raportem 

bieżącym nr 18/2016 o otrzymaniu od Pana Leszka Stokłosy oświadczenia o rezygnacji z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego posiedzenia 

Rady Nadzorczej Spółki. 

 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki. 

W dniu 5.09.2016 roku raportem bieżącym nr 19/2016 Zarząd Spółki informował o powzięciu w tymże 

dniu informacji o dokonaniu wpisu w dniu 31 sierpnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle. 

Wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi obecnie 515.000,00 zł i dzieli się na 10.300.000 akcji. 

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego oraz ilości akcji wszystkich emisji wynika z realizacji 

programu opcji menadżerskich, o którym to zdarzeniu Spółka informowała w komunikacie 16/2016 

w dniu 24 maja 2016 roku. Wskutek rejestracji wymienionych wyżej zmian ogólna liczba głosów 

w Spółce wynosi 12 229 673. 

 Podpisanie umowy znaczącej z JMP. 

W dniu 5.09.2016r. roku raportem bieżącym nr 20/2016 Zarząd Spółki informował, że w tym dniu 

podpisał ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) Porozumienie określające warunki współpracy 

w ramach obwiązującej umowy sprzedaży produktów zniczowych produkowanych przez Spółkę na 
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rzecz JMP w zakresie dostaw w 2016 roku, w której zostały uzgodnione ostateczne wolumeny, ceny 

oraz wzornictwo produktów zniczowych (dalej „Porozumienie”). 

Strony Porozumienia 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.  

Niezależnie od powyższego w dniu 05.09.2016 r. Zarząd Spółki podpisał z JMP odrębną umowę, 

w ramach której Spółka dostarczać będzie na rzecz JMP w roku 2016 produkty zniczowe produkowane 

pod marką własną JMP (dalej „Umowa”). 

Wcześniej Spółka informowała w raporcie numer 5/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku o uzgodnieniu 

wstępnych wolumenów i wzornictwa produktów zniczowych, a obecnie w opisanych wyżej 

Porozumieniu i Umowie zostały ustalone ich ostateczne wielkości na rok 2016. 

W ramach każdej z opisanych wyżej umów Spółka zobowiązana jest do dostawy towarów do Centrów 

Dystrybucyjnych JMP na ryzyko i koszt Spółki.  

Spółka może być zobowiązana do wypłaty kar umownych dla JMP w określonych w każdej z umów 

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

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

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

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przekraczających wysokość tych kar.  

Strony uzgodniły, że do czasu zakończenia realizacji dostaw produktów w 2016 roku, żadna z obu 

opisanych wyżej umów nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron.  

Szacowana łączna wartość obrotów wynikających z podpisanych w dniu 05.09.2016 roku Porozumienia 

i Umowy wyniesie łącznie około 60 mln zł, tym samym opisane wyżej umowy mogą mieć istotny wpływ 

na cenę akcji Spółki. 

 Uprawomocnienie się rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A. 

W dniu 14.09.2016 roku raportem bieżącym nr 21/2016 Zarząd Spółki informował, iż w związku ze 

złożoną rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 

odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, o której to rezygnacji Spółka informowała 

raportem nr 18/2016 z dnia 4.08.2016roku, doszło do uprawomocnienia się decyzji o rezygnacji 

w związku z odbytym posiedzeniem Rady Nadzorczej Polwax. S.A.  Posiedzenie Rady Nadzorczej 

odbyło się w dniu 13 września 2016 roku, tym samym uprawomocnienie rezygnacji z zasiadania w 

Radzie Nadzorczej przez Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego 

posiedzenia Rady nastąpiło z końcem tegoż dnia. 

 Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji 

W dniu 14.09.2016 roku raportem bieżącym nr 22/2016 Zarząd Spółki informował, iż w związku ze 

złożoną rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej, o której Spółka 

informowała raportem nr 18/2016 z dnia 4.08.2016r. oraz raportem nr 21/2016 z dnia 14.09.2016r. 

w którym Spółka informowała o uprawomocnieniu się rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Rada 

Nadzorcza na podstawie § 13 ust. 6 Statutu Spółki powołała w tym dniu tj. 14 września 2016 roku 

nowego Członka Rady Nadzorczej – Panią Jolantę Iłowską w drodze kooptacji. 

Zgodnie z wymienionym powyżej § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej dokonują 

kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej 

o powołaniu członka Rady Nadzorczej.  
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Zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki: „Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą 

sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.” 

 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A. 

W dniu 26.09.2016 roku Zarząd Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 23/2016 informację 

o zawarciu w tym dniu ze spółką ING Bank Śląski S.A. („ING Bank Śląski”) aneksu do umowy kredytowej 

wieloproduktowej z dnia 18.09.2013 roku („Umowa”). 

Aneks zawarto w celu przedłużenia wówczas obowiązującej umowy do czasu wejścia w życie nowej 

umowy kredytowej. W powyższym aneksie wydłużono okres dotychczasowego finansowania do dnia 

30.12.2016 roku, jednak nie dłużej niż do dnia uruchomienia nowej umowy kredytowej z ING Bankiem 

Śląskim S.A. 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 

 Decyzja o rozpoczęciu inwestycji strategicznej oraz podpisanie umowy kredytowej 

na współfinansowanie inwestycji strategicznej. 

W dniu 26.09.2016 roku Zarząd Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 24/2016 informację, że w tym 

dniu podjęte zostały kroki do rozpoczęcia inwestycji strategicznej.  

Realizacja inwestycji strategicznej stanowi jeden z kluczowych elementów strategii Polwax S.A., o której 

to strategii Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2015 w dniu 4.03.2015 roku. 

W dniu 26.09.2016 roku Zarząd Polwax S.A. („Zarząd”) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia realizacji 

inwestycji strategicznej polegającej na budowie i uruchomieniu Instalacji Odolejania 

Rozpuszczalnikowego zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym Spółki w Czechowicach-Dziedzicach 

(„Inwestycja”). 

Szacowany łączny koszt Inwestycji wynosi 123,6 mln zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset 

tysięcy złotych). 

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Spółki oraz kredytu. Przewidywany okres 

jej zakończenia to grudzień 2019 roku. 

Rada Nadzorcza Polwax S.A. w dniu 26.09.2016 roku po zapoznaniu się z powyższą uchwałą Zarządu 

wyraziła zgodę na realizację przez Spółkę ww. Inwestycji. 

Ponadto w dniu 26.09.2016 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zawarcia przez Spółkę z ING Bank 

Śląski S.A. („ING Bank Śląski”) umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń do tej umowy. 

Rada Nadzorcza Polwax S.A. w dniu 26.09.2016 roku podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na 

zawarcie przez Spółkę z ING Bank Śląski umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń do tej 

umowy. 

W nawiązaniu do powyższych uchwał w dniu 26.09.2016 roku pomiędzy Spółką a ING Bank Śląski 

została zawarta umowa kredytowa („Umowa”) obejmująca kredyt inwestycyjny oraz kredyt 

wieloproduktowy. 

W ramach wymienionej powyżej Umowy ING Bank Śląski udostępni Spółce: 

a) kredyt inwestycyjny w wysokości 6.500.000,00 EUR oraz 68.000.000,00 PLN z przeznaczeniem 

na współfinansowanie budowy Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego zlokalizowanej 

w Czechowicach Dziedzicach; 
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b) kredyt wieloproduktowy na odnawialny limit kredytowy w wysokości 70.000.000,00 PLN 

z okresem dostępności wynoszącym 2 lata od daty podpisania Umowy. W ramach limitu, 

o którym mowa powyżej ING Bank Śląski zapewni: 

 • kredyt obrotowy w wysokości do 60.000.000,00 PLN, przy czym w okresie pierwszych 4 

miesięcy każdego roku maksymalna dostępna kwota to 35.000.000,00 PLN, 

 • kredyt obrotowy w wysokości do 250.000,00 EUR, 

 • gwarancje bankowe udzielone na zlecenie klienta do wysokości 10.000.000,00 PLN, 

 • akredytywy udzielone na zlecenie klienta do wysokości 11.500.000,00 PLN. 

Termin spłaty kredytu inwestycyjnego ustalono na dzień 26 wrzesień 2026 roku. 

Ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Kredyt zostanie uruchomiony po ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń. Od tego momentu przestanie 

obowiązywać dotychczasowa umowa na kredyt wieloproduktowy zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A., 

o której Spółka informowała ostatnio raportem bieżącym  nr 23/2016. 

W wymienionym raporcie bieżącym nr 24/2016 zostały szczegółowo opisane przewidziane umową 

zabezpieczenia na majątku przedsiębiorstwa Spółki do kwoty 263.935.000,00 PLN . 

Budowa i uruchomienie Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego umożliwi realizację celu 

strategicznego Spółki tj. przekroczenie progu 50 % udziału specjalistycznych parafinowych produktów 

przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki. 

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 

W dniu 29.09.2016 roku Zarząd Spółki przekazał w raporcie nr 25/2016 informację o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. (wraz z projektami uchwał), które miało odbyć 

się w dniu 27 października 2016 roku w Jaśle. 

3.3. Inwestycje 

W III kwartale 2016r. rozpoczęte zostały przetargi, których celem jest wyłonienie dwóch głównych 

uczestników procesu inwestycyjnego budowy instalacji „Future”: inżyniera kontraktu oraz generalnego 

realizatora inwestycji. W toku postępowania przetargowego udzielano odpowiedzi i wyjaśnień 

potencjalnym oferentom, ponadto odbywały się spotkania konsultacyjne i wizje lokalne. Terminy 

rozstrzygnięcia przetargów przypadają po terminie raportu. Wyłoniony został również wykonawca prac 

rozbiórkowych starych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji - do prac rozbiórkowych 

przystąpiono 4 października br. Zakończenie prac planowane jest pod koniec grudnia br. 

Ponadto kontynuowane były prace modernizacyjne w parku zbiorników, służących aktualnie bieżących 

potrzebom magazynowym, a docelowo przewidzianym do obsługi nowej instalacji. W III kwartale 

oddane zostały do użytku kolejne trzy zbiorniki o łącznej pojemność 1500 m3. 

3.4. Badania i rozwój 

W omawianym okresie Spółka dokonała dwóch zgłoszeń patentowych: 

1.  „Wosk modelowy i sposób otrzymywania wosku modelowego” - potwierdzenie zgłoszenia 

w UP RP z dnia 21.09.2016r. oznaczone numerem P-418781 

2. „Wosk odlewniczy do układów wlewowych i sposób otrzymywania wosku odlewniczego do 

układów wlewowych” – potwierdzenie zgłoszenia z UP RP z dnia 21.09.2016r. oznaczone 

numerem P-418782 
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Dokonanie zgłoszeń patentowych było jednym z zadań projektu INNOCAST realizowanego w ramach 

programu INNOLOT. 

3.5. Wyniki finansowe w III kwartale 2016 roku 

Zysk netto Polwax S.A. w III kwartale 2016 roku wyniósł 8 404 tys. zł. W porównaniu do III kwartału 

2015 roku zysk był niższy o 537 tys. zł, co stanowiło 6,0%. 

Główne pozycje dochodów i ich wpływ na wynik finansowy Polwax S.A. w III kwartale 2016 roku: 

 Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość  

90 819 tys. zł i wzrosły w porównaniu do przychodów w III kwartale 2015 roku o 16,6% 

(77 889 tys. zł). Na wzrost przychodów w raportowanym okresie miało wpływ m.in. 

przesunięcie harmonogramu dostaw w ramach kontraktu z Jeronimo Martins Polska 

S.A.  w 2016 roku w porównaniu do 2015r., które wyniosło w analizowanym okresie 

15 068 tys. zł. 

 Koszt własny sprzedaży wyniósł 73 393 tys. zł i był wyższy niż w analogicznym okresie 

2015 roku o 20,2% czyli 12 330 tys. zł, 

 Koszty sprzedaży wyniosły 3 377 tys. zł, wzrosły o 36,5% w porównaniu III kwartału 

2015 roku. Wzrost kosztów sprzedaży w III kwartale 2016 roku związany jest 

z wyższymi kosztami usług logistyczno – magazynowych oraz przesunięciem w czasie 

harmonogramu dostaw zniczy w ramach kontraktu z JMP. Wskaźnik relacji kosztów 

sprzedaży do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 3,7% w III kwartale 2016 roku, 

w analogicznym okresie 2015 roku osiągnął wartość 3,2%, 

 Koszty ogólnego zarządu osiągnęły wartość 3 538 tys. zł i w porównaniu do III kwartału 

2015 roku były wyższe o  343 tys. zł (10,7%). Koszty ogólnego zarządu stanowiły 

odpowiednio 3,9% i 4,1% zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, 

 POLWAX S.A. w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 11 917 

tys. zł, tj. niższy o 4,3% niż w porównywalnym okresie 2015 roku (12 457 tys. zł).  

 Marża EBITDA w III kwartale 2016 roku osiągnęła wartość 13,1% (16,0% w III kwartale 

2015r.), 

 Podatek dochodowy w III kwartale 2016 roku wyniósł 1 993 tys. zł i był niższy niż 

w analogicznym okresie roku poprzedniego (2 116 tys. zł) 

Tabela 1 Wyniki finansowe Polwax S.A. w III kwartale 2016 i 2015 roku 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
III kwartał 

2016 roku 

III kwartał 

2015 roku 

Różnica 

Różnica % tys. zł 

(2016-

2015) 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 819         77 889          12 930     16,6% 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 73 393         61 063          12 330     20,2% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 426         16 826                600     3,6% 

Koszty sprzedaży 3 377          2 474                903     36,5% 

Koszty ogólnego zarządu 3 538          3 195                 343     10,7% 

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 511         11 157     -           646     -5,8% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 791         11 343    -           552     -4,9% 

Zysk (strata) brutto 10 397         11 057     -           660     -6,0% 

Podatek dochodowy          1 993 

 

          2 116     -           123     -5,8% 

Zysk (strata) netto 8 404           8 941     -           537     -6,0% 

 

Źródło: Spółka, Sprawozdania finansowe. 
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W raportowanym okresie zanotowano niższy ilościowy obrót o 1 532 tony, tj. 9,3% oraz wyższą średnią 

cenę sprzedaży podstawowych produktów parafinowych. Średnia cena sprzedaży podstawowych 

produktów parafinowych w III kwartale 2016 roku była wyższa o 7,0% od średniej ceny sprzedaży 

w analogicznym okresie 2015 roku. 

Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w III kwartale 2016 roku wyniosła 14 927 ton, z czego 3 439 

ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym 

okresie 2015 roku wyniosła 16 459 ton, z czego 2 979 ton stanowiła sprzedaż eksportowa.  

Sprzedaż eksportowa i wewnątrzwspólnotowa wyrobów parafinowych wzrosła wartościowo w okresie 

objętym raportem o 35,5% w stosunku do poziomu z roku 2015. Spowodowane to było przede 

wszystkim wzrostem wolumenu sprzedaży o 15,4% oraz wzrostem średniej ceny realizacji sprzedaży 

produktów parafinowych o 17,4% w porównaniu do III kwartału 2015 roku.  

Tabela 2 Sprzedaż wyrobów gotowych w ujęciu wolumenowym w okresie objętym raportem* 

dane w tys. ton IIIQ 2016 IIIQ 2015 

Wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich 11,4 12,5 

Woski i produkty dedykowane dla przemysłu 3,5 4,0 

Razem 14,9 16,5 

*Dane nie obejmują świec i zniczy 

Tabela 3 Przychody ze sprzedaży w okresie objętym raportem w podziale na główne kategorie produktowe 

dane w tys. zł IIIQ 2016 IIIQ 2015 

Wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich, znicze i 

świece 
76 120 62 048 

Woski i produkty dedykowane dla przemysłu 12 931 13 527 

Usługi, towary i materiały 1 769 2 314 

Razem 90 819 77 889 

 

4. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających 

istotny wpływ na skrócone sprawozdanie. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zjawiska, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny 

wpływ na uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe. 

5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta. 

W III kwartale 2016r. nie wprowadzano zmian w strukturze organizacyjnej. 

6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok. 

Spółka nie publikowała prognoz wyników na dany rok. 
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7. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień 

przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w strukturze 

własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu kwartalnego. 

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r.  

Wg wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2016r. akcjonariuszami, którzy posiadali 

co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w strukturze 

kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Dominik Tomczyk 1 189 213 11,55 2 378 426 19,45 

Patrycja Stokłosa 350 014 3,40 700 028 5,72 

Aviva OFE AVIVA 

BZW WBK 
700 000*  6,80 700 000 5,72 

Nationale Nederlanden  700 000* 6,80 700 000 5.72 

TFI PZU S.A.** 747 728* 7.26 747 728 6.11 

Aviva Investors Poland 

TFI S.A.  *** 
698 476* 6.78 698 476 5.71 

Trigon TFI S.A,  656 050* 6.37 656 050 5.36 

* Stan posiadania ustalony na podstawie posiadanego oświadczenia o stanie posiadania akcji  

** Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz zarządzane przez TFI PZU SA fundusze  inwestycyjne: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy  

PZU SFIO Globalnych Inwestycji  

 *** Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  oraz zarządzane przez Aviva fundusze: 

Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

Aviva Inwestors Specjalistyczny fundusz Inwestycyjny Otwarty  

W dniu 3 października 2016r. w ramach pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów 

wartościowych Krokus Chem S.à.r.l. sprzedał 3 260 050 szt. akcji Polwax S.A. W tym dniu w ramach 

wyżej wymienionej transakcji akcje nabyły przekraczając próg 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu: 

Trigon TFI S.A, TFI PZU S.A., Aviva Investors Poland TFI S.A. 

Przed dniem transakcji wyżej wymienione  fundusze posiadały następującą ilość akcji: 
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Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w strukturze 

kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

TFI PZU S.A. ** 166 028 1.61 166 028 1.36 

Aviva Investors Poland 

TFI S.A. *** 
373 476 3.63 373 476 3.05 

Trigon TFI S.A,  0 0 0 0 

** Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz zarządzane przez TFI PZU SA fundusze  inwestycyjne: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy  

PZU SFIO Globalnych Inwestycji  

*** Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  oraz zarządzane przez Aviva fundusze: 

Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

Aviva Inwestors Specjalistyczny fundusz Inwestycyjny Otwarty  

 

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za I półrocze 2016r 

Wg wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za I półrocze 2016r. akcjonariuszami, którzy posiadali 

co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w strukturze 

kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Krokus Chem S.à.r.l.  3 260 050*  31,65% 3 260 050 26,66% 

Dominik Tomczyk 1 189 213 11,55% 2 378 426 19,45% 

Patrycja Stokłosa 350 014 3,40% 700 028 5,72% 

OFE AVIVA 700 000* 6,80% 700 000 5,72% 

Nationale Nederlanden 

(wcześniej OFE ING) 
700 000* 6,80% 700 000 5,72% 

(*Stan posiadania ustalony na podstawie posiadanego oświadczenia o stanie posiadania akcji ) 
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8. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 

przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie 

posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

Zarząd  

Członek Zarządu 
Stan posiada na dzień przekazania raportu za 

I półrocze 2016 r.  

Stan posiada na dzień przekazania raportu za 

III kwartał 2016 r. .  

Dominik Tomczyk 

1 189 213 akcji imiennych uprzywilejowanych co 

do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ.). 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, stanowiące 

11,55% kapitału zakładowego i dające 19,45% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

1 189 213 akcji imiennych uprzywilejowanych co 

do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ.). 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, stanowiące 

11,55% kapitału zakładowego i dające 19,45% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

Jacek Stelmach 

148 893 akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ.) oraz 63 812 akcji 

zwykłych na okaziciela. 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, stanowiące 

2,06%* (2.065 %) kapitału zakładowego i dające 

2,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

148 893 akcji imiennych uprzywilejowanych co 

do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ.) oraz 63 812 

akcji zwykłych na okaziciela. 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, stanowiące 

2,07%* (2.065 %) kapitału zakładowego i dające 

2,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

Piotr Kosiński  

148 893 akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ.) oraz 63 812 akcji 

zwykłych na okaziciela. 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, stanowiące 

2,06%* (2.065 %)kapitału zakładowego i dające 

2,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

148 893 akcji imiennych uprzywilejowanych co 

do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ.) oraz 63 812 

akcji zwykłych na okaziciela. 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, stanowiące 

2,07% * (2.065 %)kapitału zakładowego i dające 

2,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

* różnice w udziale w strukturze kapitału wynikają z zastosowanych zaokrągleń.  

Stan posiadania akcji jak również udział w strukturze kapitału członków Zarządu nie uległ zmianie .  

Osoby Zarządzające nie posiadają opcji uprawniających do nabycia akcji . 
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Rada Nadzorcza  

Członek Rady 

Nadzorczej  

Stan posiada na dzień 30 czerwca 2016 r. 

oraz dzień przekazania raportu za I 

półrocze 2016 

Stan posiada na dzień przekazania 

raportu za III kwartał 2016 r. .  

Leszek Stokłosa*  

Pośrednio posiada: 350 014 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu ( 1 akcja = 2 

głosy na WZ.). 

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, 

stanowiące 3.40% kapitału zakładowego i 

dające 5,72% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

 

Nie dotyczy  

 

Piotr Nadolski ** Nie dotyczy  

476 643 akcji zwykłych na okaziciela.  

Akcje o wartości nominalnej 0.05 zł, 

stanowiące 4.63% kapitału zakładowego i 

dające 3.90% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

 

*Pan Leszek Stokłosa jest mężem Pani Patrycji Stokłosa-akcjonariusza Spółki. Członkiem Rady Nadzorczej był do dnia 

13.09.2016 r., i do tego dnia  stan posiadania (pośrednio ) akcji nie zmienił się od dnia przekazania  raportu za pierwsze półrocze 

2016 roku.  

**Pan Piotr Nadolski jest Członkiem Rady Nadzorczej od 27.10.2016r.  

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają opcji uprawniających do nabycia akcji. 

9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

W okresie III kwartału 2016 roku, jak również do dnia przekazania przedmiotowego raportu okresowego 

nie toczyły się ani nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności 

Spółki. 

10. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 

lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Spółka w III kwartale 2016 roku nie zawierała z akcjonariuszami i osobami z nimi powiązanymi 

transakcji. 
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11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niej zależną 

poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu 

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 

istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych Emitenta. 

W okresie sprawozdawczym zdarzenia takie nie występowały. 

12. Inne informacje, które zdaniem POLWAX S.A. są istotne dla oceny jego 

sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian 

oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

przez POLWAX S.A. 

Brak informacji spełniających kryteria. 

13. Wskazanie czynników, które w ocenie POLWAX S.A. będą miały wpływ na 

osiągnięte przez POLWAX S.A. wyniki, w perspektywie co najmniej kolejnego 

kwartału. 

W ocenie Spółki, w perspektywie kolejnego okresu sprawozdawczego istotny wpływ na osiągane przez 

Polwax S.A. wyniki będą miały nadal następujące czynniki: 

 kształtowanie się popytu na gacze parafinowe w Polsce w świetle nadpodaży rynkowej 

surowców, w tym poziom importu gaczy z kierunków wschodnich,  

 zachowanie importerów parafin chińskich, zmienność poziomów cenowych produktów 

dostarczonych do portów Amsterdam–Rotterdam, 

 poziom produkcji branż przemysłowych w Polsce i Europie,  

 otoczenie makroekonomiczne, w szczególności trend notowań cen produktów ropopochodnych  

 kształtowanie się relacji pary walut USD/PLN, EUR/PLN, która może wpłynąć na wyniki, ze 

względu na notowanie zarówno cen surowca, jak i części cen produktów. 


