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Raport bieżący nr 14/2020  

Data sporządzenia:  07.05.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za 

miesiąc kwiecień 2020 roku.   

Treść raportu: 

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

osiągniętych przez Spółkę w pierwszym kwartale 2020 roku:  

 

1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły  36,4 mln PLN i są niższe o 9,8% w porównaniu z I 

kwartałem 2019 roku. 

2. EBITDA wyniosła  -0,7 mln PLN i jest wyższa o 57,8%, tj. o 965,6 tys. zł od EBITDA za I kwartał 

2019 roku. 

3. Wynik netto wyniósł -1,1 mln PLN co stanowi poprawę wyniku o 1,4 mln PLN, tj. o 56,3% 

w stosunku do I kwartału 2019 roku.  

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie 

przygotowywania sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2020 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 13/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, 

zostanie opublikowany w dniu 19 maja 2020 roku.  

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonał szacunków  przychodów ze sprzedaży netto Spółki za 

miesiąc kwiecień 2020 roku, które wyniosły 8,2 mln PLN, co stanowi ich spadek o 6,3 mln PLN, 

tj. o 43,5% w stosunku do miesiąca marca 2020 roku i spadek o 28,7% w stosunku do miesiąca 

kwietnia 2019 roku, kiedy to wyniosły 11,5 mln PLN. 

 

Powyższy spadek przychodów jest obciążony skutkami pandemii koronawirusa oraz związanych 

z tym ograniczeń wprowadzonych przez władze krajowe oraz władze innych państw i wywołanym 

przez to ogólnym spowolnieniem gospodarczym objawiającym się spadkiem obrotów i popytu 

na rynku, co w przypadku Spółki ma wpływ na ograniczenie jej produkcji. 
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Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację w Spółce w związku ze zmniejszeniem 

sprzedaży spowodowanym ograniczeniami wywołanymi rozprzestrzenianiem się choroby COVID-

19, a ewentualne nowe okoliczności i decyzje, istotne dla prowadzonej działalności oraz sytuacji 

finansowej lub perspektyw rozwoju Spółki będą na bieżąco komunikowane w raportach bieżących 

i okresowych. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

07.05.2020r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

07.05.2020r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


