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Raport bieżący nr 16/2018 

Data sporządzenia:  25.07.2018 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 

2019. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym, tj. 25.07.2018 roku otrzymał potwierdzenie od Grupy LOTOS S.A. („GL S.A.”, 

„Sprzedający”) o uznaniu za najkorzystniejszą złożoną przez Spółkę ofertę na zakup od GL S.A. 

produktów parafinowych w roku 2019 w ramach prowadzonego przez GL S.A. postępowania na 

sprzedaż produktów parafinowych w 2019 roku. Dotychczasowa umowa wieloletnia na zakup 

przez Spółkę produktów parafinowych od GL S.A. obowiązuje do końca roku 2018, w związku 

z tym Spółka złożyła swoją ofertę na zakup produktów  parafinowych w roku 2019, przy czym 

samo uzgodnienie przez strony szczegółowych treści kontraktu nastąpi w terminie późniejszym. 

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że szacowana w 2019 roku ilość zakupionych  

produktów parafinowych od GL S.A. wyniesie 20 tys. ton (+/- 20% w opcji Sprzedającego), 

a szacowana wartość obrotów z GL S.A. w ramach dokonanych dotychczas uzgodnień (co do 

ilości i ceny produktów) wyniesie w 2019 roku około 60 milionów złotych netto (zmiana wartości 

obrotów może wynikać z podanej powyżej możliwej zmiany ilości dostarczanych produktów 

parafinowych, tj.+/- 20% w opcji Sprzedającego). 

Wobec powyższego, Emitent podjął decyzję o publikacji raportu. Zarząd Spółki ocenił tym samym, 

że opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji Spółki.  

 

Podstawa prawna szczegółowa: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

25.07.2018r. Dominik Tomczyk Prezes Zarządu  

25.07.2018r. Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu  

 


