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Raport bieżący nr 53/2020 

Data sporządzenia:  17.12.2020  

Skrócona nazwa emitenta:  

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

Temat raportu:  

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. 

 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na podstawie art. 334 § 2 kodeksu 

spółek handlowych oraz §4 ust. 10 Statutu Spółki, zgodnie z żądaniem akcjonariuszy, podjął w dniu 

17.12.2020 roku uchwałę nr 116/2020 o dokonaniu zamiany 230.446 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda na 230.446 akcji zwykłych 

na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda.  

W związku z dokonaną zamianą nastąpiła zmiana praw z ww. akcji. Akcje te dotychczas były akcjami  

uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały dwa głosy na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Z dniem podjęcia uchwały uprzywilejowanie tych akcji wygasło. Obecnie ww. 

akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i są oznaczone jako akcje serii C. 

Dotychczas w posiadaniu akcjonariuszy było 1.779.673 akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu serii C, po zamianie liczba akcji imiennych uprzywilejowanych wynosi 1.549.227 sztuk. 

Liczba akcji zwykłych na okaziciela serii C z dotychczasowych 1.780.327 sztuk wzrosła po zamianie 

akcji do 2.010.773 sztuk. 

W wyniku zamiany akcji, opisanej powyżej, wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa 

zmianie i wynosi 1.545.000 zł, natomiast zmniejszeniu uległa ogólna liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta o 230.446 głosów, która po zmianie wynosi 32.449.227 głosów.  

 

W związku z dokonaną zamianą łączna ilość akcji Spółki nie uległa zmianie i wynosi 30.900.000, 

w tym: 

1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda; 

2) 3.560.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda z czego 2.010.773 akcji zwykłych 

na okaziciela serii C oraz 1.549.227 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C; 

3) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł każda; 

4) 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda; 
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Podstawa prawna szczegółowa: 

§ 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

17.12.2020r. Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu  

17.12.2020r. Jarosław Świć Członek Zarządu  

 


