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Raport bieżący nr 7/2017 

Data sporządzenia:  6.03.2017 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

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

Temat raportu:  

Rejestracja przez sąd zmiany w ilości akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C 

Emitenta. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.03.2017r. powziął 

informację, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru 

Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, o dokonaniu wpisu w dniu 6.03.2017 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 

XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) zmiany w ilości akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu serii C Emitenta. 

Zgodnie z powziętą informacją Sąd dokonał w Rubryce 9 punkt 3.3. KRS zapisu, że spośród 

łącznej liczby 3.560.000 sztuk akcji serii C jest 1.779.673 akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii C daje prawo do dwóch głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

Opisane powyżej zdarzenie wynika z zamiany 150.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych 

co do głosu serii C o wartości nominalnej 0,05 zł na 150.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, o którym to zdarzeniu Spółka informowała w komunikacie 37/2016 w dniu 20.12.2016 roku. 

W wymienionym komunikacie 37/2016 Spółka informowała, że w wyniku zamiany akcji wysokość 

kapitału zakładowego nie ulegnie zmianie i wynosi nadal 515.000,00 zł i dzieli się na 10.300.000 

akcji, natomiast zmniejszeniu ulegnie ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta 

o 150.000 głosów z dotychczasowego poziomu 12.229.673 głosów do poziomu 12.079.673 

głosów. 

Podstawa prawna szczegółowa: 

§ 5 ust.1 pkt 9 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 

6.03.2017r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

6.03.2017r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


