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Raport bieżący nr 49/2019 

Data sporządzenia:  23.07.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wyników 

osiągniętych przez Spółkę w pierwszym półroczu 2019 roku: 

1. Przychody ze sprzedaży netto:  75,2 mln zł 

2. EBITDA:  9,1 mln zł 

3. Zysk netto:  4,96 mln zł 

Powyższe wyniki uwzględniają zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wyniki Spółki wpływające 

na zwiększenie przychodów o 13,8 mln zł.    

Kontrakt z Orlen Projekt S.A na wykonanie inwestycji FUTURE  zawierał zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej w wysokości odpowiadającej 10% 

wartości tej umowy brutto, tj. do kwoty 13.849.800,00 zł.  5 kwietnia 2019 r. Spółka skierowała 

żądanie wypłaty środków objętych gwarancją do banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski S.A. Powyższe spowodowało wypłatę w dniu 19 kwietnia 2019 roku kwoty odpowiadającej 

maksymalnej wysokości udzielonej gwarancji bankowej, tj. kwoty 13.849.800,00 zł, o czym Spółka 

informowała raportem bieżącym nr 26/2019. 

Sprzedaż w poszczególnych segmentach kształtowała się następująco: 

- przychody wynikające ze sprzedaży wyrobów spółki dedykowanych do zastosowań 

przemysłowych, wyniosły 9.088,9 ton i 36,4 mln zł co oznacza wzrost w stosunku do pierwszego 

półrocza 2018 roku odpowiednio  11,6% i 24,2%; 

- przychody do branży świecowo zniczowej wynosiły 9.549,2 ton i 36,1 mln zł co oznacza spadek 

w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 odpowiednio -50,8% i -44,9%. 

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowania 

sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku i mogą one ulec zmianie. Spółka 

wskazuje ponadto, że sprawozdanie finansowe jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego 

biegłego rewidenta w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie 

wskazanych kwot. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka 

będzie informowała odrębnym raportem bieżącym. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach 

Spółka przedstawi w raporcie półrocznym, który zgodnie z informacją przekazaną w raporcie 
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bieżącym nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 10 września 2019 

roku. 

Jednocześnie Spółka informuje, że szacowany przez Spółkę poziom EBITDA stanowi naruszenie 

warunków wynikających z zawartej w dniu 26 września 2016 r. umowy kredytu z ING Bank Śląski 

S.A. Zarząd Spółki posiada informację, że pomimo nieosiągnięcia poziomu wskaźnika na poziomie 

oczekiwanym intencją ING Bank Śląski S.A. nie jest skorzystanie ze swoich uprawnień 

przewidzianych umową, w tym intencją ING Bank Śląski S.A. nie jest wypowiedzenie Spółce 

umowy kredytowej. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ostatecznej decyzji banku 

ING Bank Śląski S.A. w tym zakresie. 

 

Podstawa prawna szczegółowa: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

23.07.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

23.07.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


