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Raport bieżący nr 69/2019 

Data sporządzenia:  24.10.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów 
wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. 

Treść raportu: 

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

osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale 2019 roku:  

1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 77,6 mln zł  

2. EBITDA wyniosła 10,4 mln zł  

3. Zysk netto wyniósł 7,2 mln zł co stanowi spadek o 2,1 mln zł tj. 22,6% w stosunku do 

porównywalnego okresu roku poprzedniego.  

EBITDA za III kwartał uwzględnia ujęte w przychodach zdarzenie jednorazowe w kwocie 

6.834.565,48 zł. We wrześniu Spółka potrąciła przysługujące jej kary umowne w stosunku do Orlen 

Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy zawartej przez strony w kwocie 

6 834 565,48 zł, z wierzytelnością Orlen Projekt S.A. z tytułu częściowego wykonania umowy.  

Spółka o potrąceniu kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu 

niewykonania i nienależytego wykonania umowy informowała Raportem bieżący nr 60/2019 z dnia 

24.09.2019 roku.  

Jednocześnie Spółka informuje o niedotrzymaniu wymaganego w umowie kredytowej zawartej 

z ING Bank Śląski S.A. poziomu wskaźnika zadłużenia obliczonego na koniec III kwartału za okres 

ostatnich 12 miesięcy.  

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania 

sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2019 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane 

o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w raporcie kwartalnym, który zgodnie z informacją 

przekazaną w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku zostanie opublikowany 

w dniu 19 listopada 2019 roku. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

24.10.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

24.10.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


