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Raport bieżący nr 9/2020  

Data sporządzenia:  30.03.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A. 

Treść raportu: 

Zarząd spółki Polwax S.A. niniejszym informuje, że dokonał analizy i oceny wpływu COVID-19 na 
działalność Emitenta i spodziewa się, iż istnieje ryzyko, że skutki epidemii mogą mieć wpływ na 
przyszłe wyniki i działalność Spółki.  

W dniu dzisiejszym Spółka uzyskała informacje o możliwym ograniczeniu produkcji bloków 
olejowych na terenie Unii Europejskiej, co może przełożyć się na spadek dostępności gaczy 
parafinowych.  Z uwagi na brak informacji co do okresu wstrzymania produkcji Spółka nie jest w 
stanie wiarygodnie oszacować wpływu tej sytuacji na wyniki Spółki. 

Jednocześnie informujemy, że Spółka podjęła wszelkie działania w celu zachowania ciągłości 
produkcji. Podjęła również działania  mające na celu ochronę zdrowia pracowników poprzez 
skierowanie części pracowników do wykonywania pracy zdalnej oraz wdrażając procedury 
bezpieczeństwa sanitarnego tak aby działalność była prowadzona zgodnie z zachowaniem 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Pracownicy zostali poinstruowani o zagrożeniu 
epidemiologicznym oraz sposobie zapobiegania temu zagrożeniu, ograniczono do niezbędnego 
minimum spotkania z osobami z zewnątrz, zapewniono również dostępne środki higieniczne 
pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia. 

Ponadto, Spółka jako główne czynniki ryzyka, które jej zdaniem będą miały wpływ na wyniki 
finansowe w perspektywie kolejnych okresów na chwilę obecną definiuje: 

1. Ryzyko zawieszenia działalności przez dostawców surowców Spółki, co może skutkować 
niewykonaniem przez Spółkę kontraktu zniczowego. 

2. Ryzyko związane z redukcją pracowników wynikającą z kwarantanny albo z zarażenia, 
powodując znaczne ograniczenie produkcji. 

3. Ryzyko zamknięcia granic dla przepływu towarów nie tylko w ramach UE ale również poza 
obszarem Unii Europejskiej, głównie wschodniej granicy Polski. 

4. Ryzyko związane z ograniczeniem ubezpieczenia limitów kredytowych udzielonych klientom 
Spółki, co ograniczy ich możliwości zakupu towarów. Obecnie firmy ubezpieczeniowe 
wypowiedziały limity kredytowe dla kontrahentów z Hiszpani oraz Włoch, co obecnie jednak jest 
bez wpływu na działalność Spółki. 

5. Ryzyko kursowe związane z  dużą zmiennością na rynku walutowym powodujące możliwość 
wygenerowania zarówno nadzwyczajnych strat jak i zysków związanych dokonywanymi 
transakcjami w tym także transakcjami zabezpieczającymi ryzyko.  Spółka w większej części jest 
narażona na ryzyko walutowe od strony kosztowej. Formuły zakupowe surowców parafinowych 
oparte są  na notowaniach wyrażonych w walucie. W części to ryzyko jest ograniczone poprzez 
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sprzedaż eksportową, której udział w sprzedaży Spółki stanowi obecnie 40-45%. Spółka na 
bieżąco reaguje poprzez korektę cen swoich produktów.  

6. Ryzyko zmienności notowań surowców. 

7. Ryzyko związane z utratą płynności wynikające z możliwym ograniczeniem dostępu do 
finansowania oraz braku regulowania należności. 

 

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, sytuację prawną oraz regulacje rządów 
państw związane z rozprzestrzenianiem się epidemii, Spółka nie jest w stanie na moment 
publikacji niniejszego raportu w precyzyjny sposób oszacować rozmiaru jej wpływu na sytuację 
operacyjną i finansową Spółki. O wszelkich zmianach opisanej powyższej sytuacji oraz dalszych 
działaniach, które w istotny sposób będą przekładały się na jej sytuację Spółka będzie informowała 
w drodze raportów bieżących. 
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

30.03.2020r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

30.03.2020r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


