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Raport bieżący nr 44/2020 

Data sporządzenia:  27.10.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Temat raportu:  

Zawiadomienie od akcjonariusza – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji 
Polwax S.A.  

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2020 r. otrzymał 
zawiadomienie od akcjonariusza Patrycja Stokłosa („Akcjonariusz”) w trybie art. 69 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji 
Spółki, skutkującego zmniejszeniem poniżej 5%, udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.  

Zmiana nastąpiła w wyniku dokonania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 22 października 2020 roku, wpisu do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle 
(„Spółka”) o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 22 października 
2020 roku. 

Po zmianie stanu posiadania Akcjonariusz posiada 1.050.042 akcji Spółki, które stanowią 3,40 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 1.400.056 głosów, co stanowi 4,28 % 
głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Łącznie z małżonkiem Akcjonariusz posiada 1.093.713 akcji Spółki, które uprawniają do 1.443.727 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,42 % ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.   

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna szczegółowa: 

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. 

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

27.10.2020r. Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu  

27.10.2020r. Jarosław Świć Członek Zarządu  

 


