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Raport bieżący nr 3/2020 

Data sporządzenia:  31.01.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. przyjął Strategię 
działalności Polwax S.A. na lata 2020-2022 . Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym 
nr 74/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej Strategię 
działalności Spółki na lata 2020-2022 i Rada Nadzorcza w dniu 31.01.2020 roku ją zatwierdziła. 

Poprzednia strategia rozwoju i działania Polwax S.A. na lata 2015-2020 była opublikowana raportem 
bieżącym nr 8/2015 w dniu 4 marca 2015 roku. 

Podstawowym celem Zarządu Spółki jest osiągnięcie następujących celów strategicznych: 

▪ Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji produkcji parafin w 

jednym zakładzie produkcyjnym. 

▪ Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec. 

▪ Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez 

restrukturyzację bieżącego zadłużenia.  

▪ Zabezpieczenie i zagospodarowanie aktywów powstałych w przerwanym i niekontynuowanym 

procesie inwestycyjnym budowy i uruchomienia instalacji rozpuszczalnikowego odolejania gaczy 

parafinowych, oraz pozostałych aktywów po przeniesieniu produkcji parafin do Jasła. 

▪ Wzrost rentowności poprzez rozwój produkcji i sprzedaży produktów przeznaczonych  dla 

przemysłu. 

▪ Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizacja dostaw. 

▪ Strategiczne cele finansowe: 

a. Przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku: powyżej 260,0 mln PLN 

b. Wartość EBITDA w 2022 roku: powyżej 17 mln PLN 

c. Poziom kredytu długoterminowego na koniec 2022 roku 12 mln PLN 

 
Przedstawione dane nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników Polwax S.A.  

Stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji 

czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Polwax S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie przedstawionych danych. 

Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z tych danych. 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka przystępuje do wznowienia prac nad prospektem Spółki 

sporządzanym w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E Spółki. Spółka raportem 

bieżącym nr 67/2019 z dnia 22 października 2019 roku informowała o czasowym wstrzymaniu prac 

prospektowych. Z uwagi na podjęcie decyzji o niekontynuowaniu procesu inwestycyjnego budowy i 
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uruchomienia instalacji rozpuszczalnikowego odolejania gaczy parafinowych Spółka planuje 

przeznaczyć środki z emisji akcji serii E na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z 

reorganizacją realizowaną w oparciu o koncentrację produkcji parafin w Jaśle oraz na spłatę kredytu 

inwestycyjnego. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

31.01.2020r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

31.01.2020r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


