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PROSPEKT EMISYJNY AKCJI 

 

POLWAX S.A. 
Spółka akcyjna z siedzibą w Jaśle, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421781 

 
Oferta publiczna do 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym do 3.179.950 akcji serii B oraz do 

639.915 akcji serii C oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym 6.440.000 

akcji serii B oraz 1.630.327 akcji serii C  

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski jest nie więcej niż 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 0,05 PLN („Akcje Oferowane”, „Akcje Sprzedawane”) spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle („Spółka”), w tym do 3.260.050 akcji 
oferowanych przez Krokus Chem S.à r.l., do 297.303 akcji oferowanych przez Dominika Tomczyka, do 87.504 akcji oferowanych przez Iwara 
Przyklanga, do 87.504 akcji oferowanych przez Vataro Holdings Ltd oraz do 87.504 akcji oferowanych przez Patrycję Stokłosę („Sprzedający”, 
„Akcjonariusze Sprzedający”) („Oferta”). Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,05 PLN każda, w tym 6.440.000 akcji serii B oraz 1.630.327 akcji serii C („Akcje Dopuszczane”). 
 
Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. 
 
Cena sprzedaży Akcji Oferowanych („Cena Akcji”) zostanie ustalona wspólnie przez Akcjonariuszy Sprzedających, z uwzględnieniem rekomendacji 
Oferującego, na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych. Szczegółowe informacje o procesie 
ustalania Ceny Akcji oraz informacje o terminach Oferty znajdują się w Rozdziale XVIII „Warunki Oferty”. 
 
Intencją Akcjonariuszy Sprzedających oraz Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych Spółki, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu 
na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po ich uprzedniej 
dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
 
OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI 
NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, 
ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. 
 
PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE 
Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR 
ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE 
PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ 
SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA 
ROZDZIAŁ „OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH”. 
 
AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY, ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE 
ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933, 
AS AMENDED). OFERTA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ 
ZGODNIE Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG. NON-US PERSONS) (ZGODNIE 
Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S).  
 
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego 
oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z 
którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w Rozdziale II „Czynniki ryzyka”. 
 
 
 
 

Koordynator Oferty, Prowadzący Księgę Popytu, Oferujący 

 
Dom Maklerski mBanku S.A. 

ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa 

 
Data Prospektu: 8 września 2014 
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ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE 

A. Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 
 

Ostrzeżenie 

Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono informacje, które znajdują się w 
innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z 
punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o inwestycji w akcje Emitenta, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w akcje Emitenta 
powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni 
inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział „Czynniki ryzyka”, wszelkie aneksy oraz komunikaty 
aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz 
z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym 
podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że 
podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z 
innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, 
potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, 
które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie za szkodę 
wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go 
łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, 
najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. 

A.2 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej 
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży 
papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie 
Prospektu. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania 
Prospektu.  

Informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków Oferty w 
chwili składania przez niego tej Oferty. 

Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody. 

 
B. Emitent  

B.1 
 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Nazwa: POLWAX Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: POLWAX S.A. 

B.2 
 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj 
siedziby emitenta. 

Siedziba: Jasło, Polska 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Adres: ul. 3-go Maja 101, 38 – 200 Jasło 

Spółka prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.3 
 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez 
emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych 
usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. 

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz 

szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej 

jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb 

klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku. 

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, 

przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów 

budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. 

Portfolio produktów Spółki obejmuje następujące grupy produktowe: produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy, 

woski specjalne do produkcji świec, produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do 

zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe 
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wyroby dla przemysłu. 

Ponadto Polwax posiada w ofercie szeroki asortyment świec i zniczy produkowanych w oparciu o nowoczesną technologię maszynową 

obejmującą produkcję seryjną oraz świece artystyczne wytwarzane w procesie produkcji ręcznej. Spółka produkuje świece i znicze 

zarówno w segmencie ekskluzywnym, jak i w segmencie produktów budżetowych. W zakresie produkcji świec i zniczy Spółka realizuje 

duże wolumenowo kontrakty, w szczególności typu private label (marka własna sprzedawcy). 

Spółka jest jednym z dwóch największych producentów wyrobów parafinowych w Polsce (obok Fabryki Parafin Naftowax, która 

charakteryzuje się odmiennym profilem produktowym). Ich głównymi konkurentami na rynku europejskim są Sasol oraz H&R Group, 

przy czym żaden z nich nie prowadzi produkcji wyrobów parafinowych na terenie Polski. 

Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 2012 

roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz 

private equity. W Dacie Prospektu właścicielem 65,2% akcji Spółki (54,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu) jest Krokus Chem. 

Prezes Zarządu Spółki, Pan Dominik Tomczyk posiada 14,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki (22,4% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu). 

Polwax jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją 

parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec. Ponadto 

Spółka posiada dwa biura zlokalizowane w Krakowie i w Warszawie.  

Majątek produkcyjny Spółki obejmuje m.in. nowoczesną komorę Sulzera do odolejania gaczy parafinowych, instalację do odwaniania 

parafin, linię do pastylkowania, wieżę granulacyjną, blending małotonażowy oraz prasy filtracyjne, a także nowoczesne rozwiązania 

produkcyjne w zakresie wyrobu zniczy i świec. Ponadto Spółka dysponuje własną bocznicą kolejową w każdym z oddziałów 

produkcyjnych i dostępem do infrastruktury kolejowej umożliwiającym transport surowców i produktów Polwax drogą kolejową (umowa 

z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern), co stanowi istotną przewagę 

konkurencyjną Spółki. 

Ponadto Polwax posiada dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji. Działania przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju są 

zracjonalizowane pod względem podziału geograficznego oraz pod względem rynkowym w kontekście dywersyfikacji odbiorców 

Spółki. 

Znacząca część przychodów ze sprzedaży Spółki realizowana jest w segmencie surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych 

do branży świec i zniczy (łącznie 58,1% przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2013 roku) oraz produktów do zastosowań 

specjalistycznych i przemysłowych (18,8% sprzedaży w 2013 roku). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 23,0% udział w 

przychodach Spółki zrealizowanych w 2013 roku. 

Tabela. Sprzedaż Spółki w ujęciu wolumenowym 2011-2013 oraz w I półroczu 2014*  

dane w tys. ton I pół. 2014  I pół. 2013  2013  2012  2011  

Wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich 18,5 15,2 35,4 38,6 42,5 

Woski i produkty dedykowane dla przemysłu 6,4 7,7 14,4 16,1 18,3 

Razem 24,9 22,9 49,8 54,7 60,8 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

* Dane nie obejmują świec i zniczy. 

Zmniejszenie wielkości sprzedaży Spółki w ujęciu wolumenowym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynika z 

koncentracji Spółki na małotonażowych specjalistycznych wyrobach dla przemysłu, które charakteryzują się wyższą marżowością. 

Około 80% wolumenu produkcji lokowane jest na rynku krajowym. Pozostałą część stanowi eksport, głównie do krajów UE oraz na 

rynki wschodnie. W 2013 roku eksport stanowił 16% przychodów ze sprzedaży Spółki, z czego 51% trafiło na rynek niemiecki, 16% na 

rynek holenderski, a 12% na rynek węgierski. 

Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności 

produktów do zastosowań przemysłowych. Wynika to z przyjętej wizji Polwax: „nowoczesna europejska firma – lider innowacyjnych 

przemysłowych specyfików parafinowych” oraz ma na celu dywersyfikację kierunków sprzedaży produktów Spółki. 

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Spółce wynosiło 234 osoby. 

 
B.4a 

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w 
których emitent prowadzi działalność. 

Od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu Spółka zaobserwowała następujące tendencje w prowadzonej działalności operacyjnej: 

 Rozwój przemysłu opakowaniowego, zwiększający możliwość ulokowania w tych branżach produktów Spółki. W szczególności 

dotyczy to grup produktowych: woski przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz woski do zastosowań specjalnych. W okresie 

od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu Emitent zaobserwował wzrost produkcji i sprzedaży wyrobów przeznaczonych dla 
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przemysłu opakowaniowego. 

 W 2014 roku zaobserwowano trendy spadkowe w zakresie cen tłuszczy wieprzowych, czego efektem była rosnąca popularność 

tego surowca do produkcji wyrobów zniczowych i świecarskich, a tym samym zastąpił on olej palmowy jako tradycyjny substytut 

wosków parafinowych produkowanych przez Spółkę. Tendencja ta miała w bieżącym roku negatywny wpływ na marże 

realizowane przez Spółkę. 

 Niski poziom sprzedaży wyrobów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec (1,1 mln zł w I półroczu 2014 roku wobec 55,2 mln zł w 

całym 2013 roku), znaczący spadek należności handlowych (z 76,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 14,9 mln zł na 

dzień 30 czerwca 2014 roku) przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych, którymi Spółka 

finansuje należności handlowe (z 51,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 27,3 mln zł na 30 czerwca 2014 roku), 

wynikające z sezonowości działalności Spółki w tym segmencie. 

 W I półroczu 2014 roku w związku z niepewną sytuacją społeczno-ekonomiczną na Ukrainie i stosowaną przez Polwax polityką 

handlową polegającą na prowadzeniu współpracy tylko z kontrahentami wykazującymi wysoką wiarygodność finansową, Spółka 

zdecydowała o ograniczeniu sprzedaży na ten rynek w wybranych grupach produktowych (w szczególności emulsje do 

impregnacji drewna). Ubytek ten został jednak skompensowany w segmencie sprzedaży wyrobów do produkcji zniczy i świec na 

rynku krajowym (z uwagi na trudną sytuację płynnościową podmiotów handlujących gaczem i parafiną z kierunku wschodniego, 

Emitentowi udało się zwiększyć obroty z krajowymi producentami zniczy). 

Emitent nie zaobserwował innych znaczących tendencji w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży poza 

wyżej wymienionymi. 

B.5 

 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. 

Na Datę Prospektu, Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Podmiotem dominującym nad Spółką w rozumieniu Ustawy o Ofercie 
jest Krokus Chem. Krokus Chem jest podmiotem w 100% zależnym od Nova Polonia II Limited Partnership z siedzibą na Jersey, 
Wielka Brytania. 

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w 
kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości 
udziału każdej z takich osób. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów  Rodzaj akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 

Krokus Chem  

 
6.520.100 

 

6.520.100 

6.440.000  
akcji zwykłych na okaziciela serii B 

54,65 % 
 80.100  

akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Dominik Tomczyk 1.486 516 2.675.729 

1.189.213 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii C 

22,43 % 297.303  

akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Patrycja Stokłosa 437.518 787.532 

350.014 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii C 

6,60 % 
87.504 

akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. 

Znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem 
posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Na Datę Prospektu podmiotem dominującym nad Spółką w rozumieniu Ustawy o Ofercie jest Krokus Chem. Krokus Chem jest 

podmiotem w 100% zależnym od Nova Polonia II Limited Partnership.  

Jedynym właścicielem Krokus Chem z siedzibą w Luksemburgu jest Nova Polonia II Limited Partnership, spółka zarejestrowana w 

Wielkiej Brytanii przez Companies House, Cardiff, pod numerem LP11514.  

Nova Polonia II Limited Partnership jest zarządzany przez NPN Management Limited, który jest General Partner Funduszu, 

(odpowiednik komplementariusza w spółkach polskich). Poza NPN Management Limited, udziałowcami Nova Polonia II Limited 

Partnership jest 15 podmiotów pełniących funkcję Limited Partners (odpowiednik komandytariuszy w spółkach polskich), w tym Robert 

Bożyk, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Witold Radwański, który pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej Spółki. Zarówno udział Witolda Radwańskiego jak i Roberta Bożyka w Nova Polonia II Limited Partnership nie przekracza 

5%.  

NPN Management Limited jest spółką z siedzibą na Jersey, Wyspy Normandzkie (la Motte Chambers, St. Helier, JE1 1BJ) 

zarejestrowaną przez Jersey Financial Services Commission (Komisję Usług Finansowych Jersey) pod numerem 94968. Udziałowcami 
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NPN Management Limited są w 100 % osoby fizyczne, w tym Witold Radwański (członek Rady Nadzorczej Spółki) oraz Robert Bożyk 

(Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki). Żaden z udziałowców NPN Management Limited nie posiada pakietu umożliwiającego 

kontrolę kapitałową nad NPN Management Limited, ani nie sprawuje kontroli w inny sposób. 

Funkcję administratora w sprawach związanych ze spółkami portfelowymi Nova Polonia II Limited Partnership dla NPN Management 

Limited pełni Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Komandytariuszami Krokus PE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. są m.in. Witold Radwański oraz Robert Bożyk. Komplementariuszem Krokus PE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. jest Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami Krokus PE Sp. z o.o. są m.in. Witold 

Radwański oraz Robert Bożyk. Żaden z udziałowców Krokus PE Sp. z o.o. nie posiada pakietu umożliwiającego kontrolę kapitałową w 

Krokus PE Sp. z o.o., ani nie sprawuje kontroli w inny sposób. Krokus PE Sp. z o.o. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 

akcji Emitenta posiadanych przez Krokus Chem na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. 

Monika Gaszewska, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest zatrudniona w spółce Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k. na podstawie umowy o pracę. 

Robert Bożyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krokus PE Sp. z o.o. oraz jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Nova Polonia II 

Limited Partnership z Jersey.  

Witold Radwański pełni funkcję Prezesa Zarządu Krokus PE Sp. z o.o. oraz jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Nova Polonia II 

Limited Partnership z Jersey. 

Nie istnieją inne powiązania pomiędzy Nova Polonia II Limited Partnership a osobami nadzorującymi Emitenta oraz pomiędzy NPN 

Management Limited a osobami nadzorującymi Emitenta poza opisanymi powyżej. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Nova Polonia II Limited Partnership a osobami zarządzającymi Emitenta oraz pomiędzy NPN 

Management Limited a osobami zarządzającymi Emitenta. 

Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu nie istnieją ustalenia, których realizacja może spowodować w przyszłości zmiany 
sposobu kontroli Spółki za wyjątkiem zmiany stanu posiadania Krokus Chem przy założeniu, że Krokus Chem dokona sprzedaży takiej 
ilości akcji zbywanych w Ofercie, która doprowadzi do tego, że Krokus Chem przestanie być podmiotem dominującym nad Spółką. 

B.7 

 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego 
okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz 
z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania 
porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2011-2013 obejmują sprawozdanie 

finansowe za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 oraz śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 

2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku sporządzone według Ustawy o 

Rachunkowości (PSR – Polskie Standardy Rachunkowości).  

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta zostały sporządzone i przedstawione w formie 

zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, z uwzględnieniem standardów i zasad 

rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego sprawozdania finansowego Spółki.  

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi w Rozdziale VIII pkt 3 

Prospektu „Wyniki działalności”, w historycznych sprawozdaniach finansowych Emitenta zamieszczonych w Rozdziale XXIV Prospektu 

„Historyczne informacje finansowe” oraz z innymi danymi zaprezentowanymi w niniejszym Prospekcie.  

Sprawozdanie finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  zostało zbadane przez BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Śródroczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku zostały poddane przeglądowi przez BDO 

Sp. z o.o. 

Tabela. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi  

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży 95 597 85 779 241 093 260 482 273 304 

Zysk ze sprzedaży 9 682 8 022 26 055 25 999 22 898 

EBITDA 12 201 9 387 27 544 30 210 25 226 

EBIT (Zysk operacyjny) 10 802 7 995 24 869 27 237 22 168 

Zysk przed opodatkowaniem 10 470 7 364 24 287 24 540 22 459 

Zysk netto 8 435 5 902 19 968 19 409 17 940 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 
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dane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej 
30.06.2014 

(przegląd) 

30.06.2013 

(przegląd) 

31.12.2013 

(zbadane) 

31.12.2012 

(zbadane) 

31.12.2011 

(zbadane) 

Aktywa razem 114 442 97 391 142 143 115 435 108 327 

Aktywa trwałe 34 747 27 251 34 944 26 794 24 678 

Aktywa obrotowe 79 695 70 140 107 199 88 642 83 648 

Zapasy 55 654 45 637 24 048 29 941 24 728 

Należności krótkoterminowe 21 331 19 895 80 519 56 937 58 604 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 686 3 594 2 420 1 596 199 

Zobowiązania razem 59 198 52 309 84 348 72 777 43 092 

Zobowiązania długoterminowe  7 636 16 658 10 450 19 269 0 

 w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe 7 636 16 658 10 450 19 269 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 51 562 35 651 73 898 53 508 43 092 

 w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe 32 595 21 485 57 028 34 177 20 859 

Rezerwy na zobowiązania 3 795 4 134 4 783 5 614 7 874 

Kapitał własny 51 448 40 948 53 013 37 045 57 360 

Kapitał zakładowy 500 500 500 500 28 833 

Liczba akcji/udziałów (szt.)* 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 28 783 

Zysk na jedną akcję/udział (zł)* 0,84 0,59 2,00 1,94 623,29 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

* Na dzień 31.12.2011 roku odpowiednie wartości zostały obliczone dla udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax) ze względu na prowadzenie działalności 

gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zysk netto Emitenta w 2011 roku wyniósł 17,9 mln zł, a w 2012 roku wzrósł do 19,4 mln zł, tj. o 8,2%. Wzrost zysku netto w 2012 roku 

względem 2011 roku wynikał głównie ze wzrostu zysku z działalności operacyjnej. W 2012 roku Spółka odnotowała wzrost zysku na 

działalności operacyjnej o 22,9% (do 27,2 mln zł), przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży o 4,7% i zmniejszeniu 

kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o 7,2%. Dodatkowo saldo pozostałej działalności operacyjnej stanowiło 4,5% zysku na 

działalności operacyjnej okresu. Ponadto istotny wpływ na wynik netto 2012 roku miało ujemne saldo pozostałych przychodów i 

kosztów finansowych w wysokości 2,7 mln zł.  

W 2013 roku Spółka odnotowała nieznaczny wzrost zysku na sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego, co wynikało głównie ze 

spadku sprzedaży o 7,4% w stosunku do 2012 roku przy jednoczesnym spadku kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o 7,8%. 

Spadek wyniku operacyjnego do 24,9 mln zł w tym okresie wynikał z ujemnego salda na pozostałej działalności operacyjnej w 

wysokości -1,2 mln zł. W 2013 roku Spółka zaksięgowała zysk netto w wysokości 20,0 mln zł, który wynikał głównie ze zrealizowanego 

zysku na działalności operacyjnej. Zysk netto osiągnięty w 2013 roku był o 2,9% wyższy niż w 2012 roku.  

W I półroczu 2014 roku zysk netto Polwax wyniósł 8,4 mln zł i był o 42,9% wyższy niż w I półroczu 2013 roku, co wynikało przede 

wszystkim ze wzrostu zysku na działalności operacyjnej o 35,1% osiągniętego w tym okresie. 

W okresie od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu nie miały miejsca znaczące zmiany w sytuacji finansowej bądź handlowej 

Spółki, poza poniższymi: 

 Niski poziom sprzedaży wyrobów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec (1,1 mln zł w I półroczu 2014 roku wobec 55,2 mln zł w 

całym 2013 roku), znaczący spadek należności handlowych (z 76,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 14,9 mln zł na 

dzień 30 czerwca 2014 roku) przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych, którymi Spółka 

finansuje należności handlowe (z 51,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 27,3 mln zł na 30 czerwca 2014 roku), 

wynikające z sezonowości działalności Spółki w tym segmencie. 

 W dniu 6 sierpnia 2014 roku Spółka zawarła z ING Commercial Finance Polska S.A. umowę faktoringu z przejęciem ryzyka 

wypłacalności odbiorcy Spółki (bez regresu), której limit zaangażowania wynosi 15 mln zł.  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  40 565 24 089 3 973 15 337 9 793 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -3 611 -3 379 -10 655 -3 185 -1 208 

Wpływy 3 147 1 807 5 641 2 998 4 616 

Wydatki -6 758 -5 187 -16 297 -6 183 -5 824 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 724 -18 719 7 535 -10 755 -9 760 

Wpływy  163 480 24 021 107 825 16 120 

Wydatki -37 887 -19 199 -16 486 -118 579 -25 881 

B.8 

 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy wybranych najważniejszych 
informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro 
forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, ponieważ według Zarządu Emitenta brak jest przesłanek do 
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sporządzenia takich informacji. 

B.9 

 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Emitent nie podawał do publicznej wiadomości oraz nie sporządził i nie zamieścił w Prospekcie prognozowanych ani 
szacunkowych wyników finansowych zarówno na bieżący okres obrotowy, jak i przyszłe okresy obrotowe. 

B.10 

 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji 
finansowych.  

Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych Biegli Rewidenci wydali opinie bez zastrzeżeń. 

B.11 

 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć 
wyjaśnienie.  

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Spółki wystarcza na pokrycie jej obecnych potrzeb. 

 
C. Papiery wartościowe 

C.1 
 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod 
identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych do nabycia w Ofercie Publicznej jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.819.865 akcji 

zwykłych na okaziciela oferowanych przez Sprzedających w ramach publicznej subskrypcji („Akcje Oferowane”), w tym: 

 nie więcej niż 3.179.950 akcji Serii B oferowanych przez Krokus Chem, 

 nie więcej niż 80.100 akcji Serii C oferowanych przez Krokus Chem, 

 nie więcej niż 297.303 akcje Serii C oferowanych przez Dominika Tomczyka, 

 nie więcej niż 87.504 akcje Serii C oferowanych przez Iwara Przyklanga, 

 nie więcej niż 87.504 akcje Serii C oferowanych przez Vataro Holdings, 

 nie więcej niż 87.504 akcje Serii C oferowanych przez Patrycję Stokłosę. 

Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela 

(wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,05 zł każda) w tym: 

 6.440.000 akcji serii B, 

 1.630.327 akcji serii C. 

C.2 
 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Akcje Spółki emitowane są w złotych. 

C.3 
 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.  

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500 000 zł oraz dzielił się na 10.000.000 akcji o wartości 

nominalnej 5 gr każda, w tym: 

1) 6.440.000 akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 5 gr każda; 

2) 3.560.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 5 gr każda. 

W dniu 29 maja 2014 roku na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 ust. 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki 

dokonał zamiany wszystkich 6.440.000 akcji imiennych serii B i części akcji imiennych serii C w liczbie 1.630.327 na akcje zwykłe na 

okaziciela serii B i C. W związku z powyższym na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 500 000 zł i dzieli się na 

10.000.000 akcji o wartości nominalnej 5 gr każda, w tym: 

1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 gr każda;  

2) 1.929.673 akcje imiennych uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 5 gr każda, oraz 

3) 1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 gr każda. 

1.929.673 akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każda akcja imienna serii C daje prawo 

do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. akcje serii B, C, zostały w pełni opłacone. Na Datę Prospektu nie istnieją akcje 
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Emitenta, które są nieopłacone w pełni. 

C.4 
 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi 

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne.  

Do uprawnień majątkowych należą: 

 prawo do dywidendy (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych) 

 prawo poboru – prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych) 

 prawo do uczestniczenia w podziale majątku Spółki w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej (księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych) i żądania wydania odpisu księgi 

akcyjnej, do której prowadzenia zobowiązany jest zarząd. W księdze tej należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) 

oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, jak również – na wniosek osoby 

uprawnionej – wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Przy żądaniu odpisu uprawniony ma obowiązek 

zwrotu kosztów jego sporządzenia (art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 

sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, przy czym żądanie takie zgłosić należy najpóźniej na piętnaście 

dni przed Walnym Zgromadzeniem. Nie wlicza się do tego terminu dnia, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie (art. 395 § 

4 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu liczby głosów Spółki oraz wyznaczenia przewodniczącego tego Walnego 

Zgromadzenia (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, przy czym żądanie takie należy 

zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy 

posiadających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, przy czym żądanie takie należy zgłosić na piśmie lub w postaci 

elektronicznej do Zarządu w terminie nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia wraz z 

podaniem uzasadnienia lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad (art. 401 Kodeksu Spółek 

Handlowych); 

 prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od złożenia żądania, o którym mowa w 

art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy występujących z takim żądaniem. Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia wyznacza sąd (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo zgłoszenia przed terminem Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających przynajmniej 

1/20 kapitału zakładowego na piśmie lub w postaci elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 Kodeksu 

Spółek Handlowych); 

 prawo akcjonariusza do zgłoszenia podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo to przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, zastawnikom i 

użytkownikom posiadającym prawo głosu, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela w formie dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 

dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i nie będą 

odebrane przed zakończeniem tego dnia. Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane w dniu rejestracji uczestnictwa mają prawo uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu (art. 406, 4061, 4062, 4063 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub w siedzibie biura Zarządu Spółki, prawo do żądania 

sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu za zwrotem kosztów sporządzenia 

tego odpisu. Listę akcjonariuszy podpisuje Zarząd i zawiera ona nazwiska, imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce 
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zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Powinna być ona wyłożona w 

lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz ma także 

prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem; 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 

Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia przez powołaną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z 

trzech osób, w tym jednej osoby wybranej przez wnioskodawców (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym akcje zwykłe na okaziciela Spółki dają prawo do jednego głosu, zaś prawo 

głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał. Uprawnienie to przysługuje także tym akcjonariuszom, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu lub 

nawet nie mieli prawa w nim uczestniczyć, ponieważ w dacie Zgromadzenia nie byli jeszcze akcjonariuszami. Spółka może 

żądać zwrotu kosztów sporządzenia pisemnego odpisu, nie ma natomiast prawa odmówić żądaniu akcjonariusza (art. 421 

Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes 

Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie 

uchwały. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszowi, który 

nie był obecny na Zgromadzeniu, jeżeli Zgromadzenie to zostało wadliwie zwołane lub też jeżeli powzięto uchwałę w sprawie 

nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo takie wnosi się w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż w terminie trzech miesięcy od daty jej podjęcia (art. 422 i 424 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z 

ustawą, które to prawo przysługuje tym samym osobom, którym służy prawo wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały. 

Uprawnienie to wygasa z upływem trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w terminie roku od jej 

powzięcia (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym Spółka może odmówić udzielenia 

informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce powiązanej ze Spółką, albo spółce zależnej, w 

szczególności poprzez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz w przypadku, 

gdyby udzielenie informacji mogło narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 

administracyjnej (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji poza Walnym Zgromadzeniem. Zarząd obowiązany jest ujawnić pytanie 

oraz treść przekazanych informacji w materiałach przygotowywanych w związku z kolejnym Walnym Zgromadzeniem, mogą 

one jednak nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd może odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce powiązanej ze 

Spółką, albo spółce zależnej, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa (art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 

§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych), lub o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 

informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek 

Handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo to przysługuje akcjonariuszowi, któremu odmówiono ujawnienia 

informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, zaś wniosek do sądu skierował w 

terminie tygodnia od daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi służy także prawo do wniesienia 

powództwa przeciwko członkom władz Spółki lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Spółce – jeżeli Spółka takiego 

powództwa nie wytoczy w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek 

Handlowych); 

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Spółki, w szczególności planu 

połączenia, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie trzy lata 

obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane, sprawozdań Zarządów sporządzonych dla 

celów połączenia (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie 
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przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

C.5 
 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Ustawowe ograniczenia zbywalności akcji 

 Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Kodeks Spółek Handlowych przewidują, 

między innymi, następujące ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności akcji: 

 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

33 ⅓, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

33 ⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 ⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas 

posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy 

GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia akcji 

uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 

33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację 

poufną; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez osoby określone w 

Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o 

powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

Umowne ograniczenia zbywalności akcji 

Źródłem umownego ograniczenia zbywalności akcji będzie umowa typu „lock-up”. Charakter tego ograniczenia został omówiony w 

punkcie E.5 niniejszego podsumowania, który odnosi się do umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. 

Statutowe ograniczenia zbywalności akcji Spółki 

Źródłem statutowego ograniczenia zbywalności akcji Spółki są § 6 - § 10 Statutu, które obowiązują wyłącznie w odniesieniu do akcji 
imiennych Spółki oraz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji. 

C.6 

 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być 
przedmiotem obrotu. 

Na Datę Prospektu Akcje nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym.  

Spółka zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, tj. 8.070.327 akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym 6.440.000 akcji serii B oraz 1.630.327 akcji serii C do obrotu na rynku 
podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. 

W przypadku nie spełnienia przez Spółkę wymogów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW, Spółka będzie 
wnioskowała o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku równoległym GPW. Jednocześnie Spółka nie 
zamierza wnioskować o dopuszczenie ww. papierów wartościowych do obrotu poza rynkiem regulowanym w przypadku ich 
niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

C.7 

 

Opis polityki dywidendy. 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację 
Zarządu w tym zakresie. 

Spółka określiła politykę dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 33/2014 z dnia 12 maja 2014 roku, Zarząd zamierza w najbliższych 
latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 30-50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy. Ostateczna 
rekomendacja co do wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2014–2017 będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej 
branży, w tym przede wszystkim od perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji 
finansowej Spółki oraz przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów 
ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzie 
uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność 
Spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu. Wszystkie akcje 
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Spółki mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w 
zysku Spółki pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na 
poczet dywidendy - uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej). Należy mieć także na uwadze ograniczenia dotyczące wysokość wypłaty 
dywidendy, które wynikają z postanowień umów kredytowych zawartych przez Spółkę, opisanych na str. 94 Rozdział XII, pkt 16, 
Umowy kredytowe. Zgodnie z tymi umowami Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie wypłacać 
dywidendy w sposób naruszający określony w umowie  wskaźnik DSCR, a także, że bez uprzedniej zgody nie będzie wypłacać 
dywidendy w wysokości ponad 50% zysku netto Spółki. 

Od uzyskanych na terytorium Polski przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu. 

 
D. Ryzyko 

D.1 
 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność  

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną oraz polityczną w Polsce i na świecie, 

 Ryzyko związane ze zmianą zachowań konsumentów, 

 Ryzyko otoczenia konkurencyjnego, 

 Ryzyko związane z sytuacją na rynku surowców i fluktuacją cen surowców, 

 Ryzyko przerw w dostawach gaczu parafinowego od głównego dostawcy, 

 Ryzyko technologiczne związane z podstawowym surowcem, 

 Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych, 

 Ryzyko stóp procentowych, 

 Ryzyko związane ze zmianami stosowanych technologii, 

 Ryzyko związane z funkcjonowaniem Spółki w strefie przemysłowej. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży w segmencie zniczy, 

 Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry, 

 Ryzyko awarii systemów informatycznych, 

 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku, 

 Ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności, 

 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi, 

 Ryzyko związane z zadłużeniem Spółki i zastawem rejestrowym na akcjach Emitenta, 

 Ryzyko związane ze współpracą z kluczowymi odbiorcami, 

 Ryzyko związane ze współpracą z kluczowym dostawcą surowca, 

 Ryzyko związane z outsourcingiem logistyki, 

 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych, 

 Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi, 

 Ryzyko związane z udzielaniem gwarancji, 

 Ryzyko wzrostu kosztów ubezpieczeniowych, 

 Ryzyko niewypłacania przez Spółkę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. 

D.3 
 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 

Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami  

 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki, 

 Ryzyko odwołania Oferty, odstąpienia od jej przeprowadzenia lub jej zawieszenia, 

 Ryzyko spadku ceny akcji Spółki w wyniku faktycznej lub oczekiwanej emisji akcji przez Spółkę lub sprzedaży akcji przez 

akcjonariuszy związanych umowami ograniczającymi emisję i zbywalność akcji (umowy typu „lock-up”) po Ofercie, 
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 Ryzyko niedopuszczenia lub opóźnionego dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku 

regulowanym, 

 Ryzyko zawieszenia obrotów i wycofania papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 

 Ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia Akcji Dopuszczanych z obrotu giełdowego, 

 Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą, 

 Ryzyko naruszenia przepisów prawa dotyczących prowadzenia kampanii promocyjnej, 

 Ryzyko wahań cen akcji, 

 Ryzyko związane ze zmianami w harmonogramie Oferty lub nieoczekiwanym opóźnieniem realizacji Oferty w stosunku do 

harmonogramu, 

 Ryzyko wysokiej redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, 

 Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do niniejszego Prospektu przez KNF, 

 Ryzyko związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej możliwym wpływem na rynek kapitałowy w Polsce i cenę 

akcji. 

 
E. Oferta 

E.1 
 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od 
inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Wpływy z Oferty 

Nie dotyczy. Emitent nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Wpływy ze 
sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną przekazane Akcjonariuszom Sprzedającym, a ich ostateczna wysokość będzie uzależniona 
od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych sprzedanych przez Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie oraz Ceny Akcji. 

Koszty Oferty 

W ocenie Emitenta łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie około 575 tys. zł netto i będą 
obejmować następujące koszty: (i) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty, (ii) sporządzenie Prospektu, z uwzględnieniem 
wynagrodzenia na rzecz doradców zewnętrznych Spółki, (iii) promocję Oferty wraz z drukiem Prospektu oraz (iv) koszty pozostałe, w 
tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. Ponadto, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz wybranych doradców dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu poniesionych przez nich kosztów w związku z Ofertą. 

Ponadto, za sporządzenie wybranych części Prospektu, zarządzanie Ofertą oraz plasowanie Akcji Oferowanych, Akcjonariusze 
Sprzedający poniosą, proporcjonalnie do liczby Akcji Oferowanych ostatecznie sprzedanych przez poszczególnych Akcjonariuszy 
Sprzedających, koszty w wysokości nie więcej niż 2,35% całkowitych wpływów brutto z Oferty, pomniejszone o kwotę 180 tys. zł, 
która to kwota zostanie zapłacona przez Spółkę. 

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w 
formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

E.2a 
 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. 

Cele Oferty obejmują: 

 Sprzedaż Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, 

 Wzmocnienie wizerunku Spółki poprzez uzyskanie statusu spółki giełdowej, 

 Zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu umożliwiającego dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do 

obrotu na GPW, 

 Zwiększenie płynności obrotu Akcjami Dopuszczanymi Spółki. 

Oferta nie obejmuje nowej emisji akcji Spółki. 

Emitent nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. 

E.3 
 

Opis warunków oferty. 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest do 3.819.865 Akcji Oferowanych. Prospekt został również 
sporządzony w związku z ubieganiem się Emitenta o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.070.327 akcji, w tym 6.440.000 akcji serii B oraz 
1.630.327 akcji serii C. 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 
Intencją Sprzedających jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% 
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Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.  

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych 
oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, a najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, ustalą cenę maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych 
na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Po ustaleniu Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z 
wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie 
aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 11 września 2014 roku, aneks 
ten zostanie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 11 września 2014 roku. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, wśród inwestorów 
uprawnionych do złożenia zapisu w tej transzy zostanie przeprowadzony proces budowy księgi popytu. W ramach procesu budowy 
księgi popytu inwestorzy będą mogli składać Deklaracje nabycia Akcji Oferowanych, w których określą w szczególności deklarowany 
popyt na Akcje Oferowane przy różnych poziomach ceny nie wyższej jednak niż Cena Maksymalna. Proces budowy księgi popytu 
wśród Inwestorów Instytucjonalnych planowany jest w dniach 15 – 18 września 2014 roku. 

Cena Akcji zostanie ustalona przez Sprzedających, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników 
procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, na poziomie nie wyższym niż Cena Maksymalna 
przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji będzie jednakowa dla 
wszystkich transz. Informacja na temat Ceny Akcji zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości najpóźniej przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w trybie określonym w art. 54 
ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
oferowanych w poszczególnych transzach planowane jest na 19 września 2014 roku. 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK domów maklerskich, których lista 
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego zgodnie z postanowieniami art. 52 Ustawy o 
Ofercie Publicznej w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, najpóźniej przed rozpoczęciem zapisów w tej transzy. 
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych planowane jest w dniach 15 – 18 września 2014 
roku. Ze względu na to, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny 
GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, w którym będzie składać zapis na 
Akcje Oferowane. 

W chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku inwestycyjnym środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby 
subskrybowanych Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualne dodatkowe prowizje lub koszty firmy 
inwestycyjnej przyjmującej zapis. 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapis i go 
opłacili na zasadach proporcjonalnej redukcji. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi na sesji GPW nie później niż w terminie czterech 
dni roboczych od dnia zakończenia subskrypcji w ramach Oferty. Planowanym terminem przydziału Akcji Oferowanych w Transzy 
Inwestorów Indywidualnych poprzez system informatyczny GPW oraz zwrotu nadpłat jest 24 września 2014 roku. 

Po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu, Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, dokonają wyboru 
Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostaną przez Oferującego Zaproszenia do złożenia zapisu na określoną 
liczbę Akcji Oferowanych po Cenie Akcji. Zaproszenia będą kierowane tylko do tych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy w 
złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż Cena Akcji. Inwestorzy Instytucjonalni składają zapisy po Cenie 
Akcji Oferowanych. 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Oferującego w jego siedzibie – ul. 
Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa. Inwestor Instytucjonalny, który otrzymał Zaproszenie do złożenia zapisu w związku z udziałem w 
procesie budowy księgi popytu, powinien złożyć zapis na liczbę Akcji Oferowanych, nie mniejszą niż liczba akcji wskazanych w 
wystosowanym do niego Zaproszeniu. Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem składanym w odpowiedzi na Zaproszenie w 
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych została uznana 
na rachunku Oferującego. Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych planowane 
jest w dniach 19 – 24 września 2014 roku, przy czym w dniach 19 – 23 września 2014 roku przyjmowane będą zapisy i wpłaty na 
Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów w 
związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu na Akcje Oferowane. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone przez Sprzedających, w pierwszej kolejności 
Inwestorom Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo 
złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. W odniesieniu do tych Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną 
przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. W dalszej kolejności Akcje Oferowane zostaną przydzielone według uznania 
Sprzedających, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, wszystkim pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy 
prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. Planowanym terminem przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych jest 24 września 2014 roku. 

Niezwłocznie po rozliczeniu przez KDPW sesji GPW, na której dokonany zostanie przydział Akcji Oferowanych, na rachunkach 
papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, z których został złożony zapis, zostaną zapisane Akcje Oferowane. Intencją 
Spółki jest dopuszczenie, a następnie wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW Akcji 
Oferowanych w możliwie najkrótszym terminie od dnia przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Spółka planuje, iż 
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Akcje Oferowane zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 6 października 2014 roku lub w zbliżonym terminie. 

Na Datę Prospektu Spółka ani Sprzedający nie zamierzają zawierać umowy o subemisję usługową oraz subemisję inwestycyjną w 
odniesieniu do Akcji Oferowanych. Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni funkcji subemitenta usługowego ani inwestycyjnego oraz 
nie zamierza pełnić takiej funkcji, jak również podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji 
Dopuszczanych.  

Na Datę Prospektu Spółka ani Sprzedający nie zamierzają podpisać umowy o stabilizację w związku z Ofertą Publiczną. W ramach 
Oferty Publicznej nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu „greenshoe”. 

E.4 
 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Oferujący  

Rolę oferującego w ramach Oferty pełni Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49. 
Wynagrodzenie Oferującego jest uzależnione od powodzenia Oferty.  

Doradca Prawny 

Usługi prawne na rzecz Spółki w związku z Prospektem oraz dopuszczeniem akcji serii B i serii C do obrotu świadczy kancelaria 
prawna Gessel, Koziorowski Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39.  

Doradca Prawny Spółki świadczył i może świadczyć na rzecz Spółki usługi prawne w zakresie prowadzonej przez nią działalności na 
podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. 

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. 

Doradca Finansowy  

Doradca Finansowy – mCorporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 – pełni rolę Doradcy Finansowego 
w związku z Ofertą. Zakres prac Doradcy Finansowego obejmuje m.in. sporządzenie wyceny Emitenta. Wynagrodzenie Doradcy 
Finansowego jest uzależnione od powodzenia Oferty.  

Doradca Public Relations  

Doradca Public Relations - Martis CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 14B – jest 
powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy o pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy przeprowadzeniu Oferty. 
Doradca Public Relations nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. 

Akcjonariusze Sprzedający 

Akcje Oferowane są sprzedawane przez Krokus Chem, Dominika Tomczyka, Patrycję Stokłosę, Iwara Przyklanga oraz Vataro 
Holdings. 

Wyżej wymienione osoby prawne, z wyjątkiem Akcjonariuszy Sprzedających, oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w 
Ofertę, nie posiadają papierów wartościowych Emitenta. Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitenta nie występuje konflikt interesów 
związany z realizacją Oferty.  

E.5 
 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Akcje Oferowane są sprzedawane przez Krokus Chem, Dominika Tomczyka, Patrycję Stokłosę, Iwara Przyklanga oraz Vataro 
Holdings. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem 
sprzedaży. 

Spółka, Krokus Chem, Dominik Tomczyk, Jacek Stelmach, Piotr Kosiński, Jacek Budzowski (Prokurent, Dyrektor Handlowy w 
Spółce), Iwar Przyklang, Vataro Holdings oraz Patrycja Stokłosa zawarli w dniu 30 maja 2014 roku umowę ograniczającą 
zbywalność akcji typu lock-up, typową dla transakcji podobnych do Oferty, która ogranicza prawo do emisji i sprzedaży akcji. 

E.6 
 

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość 
procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

Nie dotyczy. Oferta nie będzie skutkowała rozwodnieniem. Oferta nie obejmuje nowej emisji akcji.  

E.7 
 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na inne 
koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności na koszty prowizji maklerskiej za 
złożenie zlecenia/zapisu, założenie lub prowadzenie rachunku inwestycyjnego oraz inne możliwe koszty bankowe związane z 
dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę 
inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty 
inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 
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ROZDZIAŁ II: CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Oferowanych inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od 

informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i 

prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń 

nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które Emitent w chwili przygotowywania niniejszego Prospektu nie ma wpływu. Należy podkreślić, że 

spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta 

działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Dopuszczanych. Poza 

ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w Akcje Oferowane wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność  

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną oraz polityczną w Polsce i na świecie 

Działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz na świecie. Na wyniki finansowe generowane przez 

Polwax mają wpływ m.in. tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wzrost poziomu inwestycji, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna 

państwa, jak również prowadzona przez UE polityka energetyczna, która może doprowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej w 

państwach członkowskich. Istotny wpływ na sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym ma również niestabilna sytuacja 

polityczna na Ukrainie oraz sankcje gospodarcze nałożone na Rosję przez USA oraz UE. Dotychczas ogłoszone sankcje mają głównie 

charakter polityczny i nie mają znaczącego wpływu na handel Rosji z państwami zachodnimi, jednak nie można wykluczyć 

wzmocnienia sankcji, co w sposób istotny mogłoby wpłynąć m.in. na sytuację polskich przedsiębiorstw pozostających w relacjach 

handlowych z Rosją.  

Wymienione czynniki oddziałują na popyt na produkty Spółki ze strony jej klientów, reprezentujących różnorodne gałęzie przemysłu 

(m.in. przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł 

papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz 

przemysł spożywczy i kosmetyczny). Sytuacja makroekonomiczna ma również wpływ na poziom zamożności społeczeństwa, co jest 

jednym z głównych czynników kształtujących popyt na rynku świec. Niekorzystne kształtowanie się wyżej wymienionych czynników 

może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Ponadto sytuacja polityczna na świecie może 

mieć wpływ na dostępność i ceny podstawowych surowców produkcyjnych Polwax. 

Ryzyko związane ze zmianą zachowań konsumentów 

Spółka jest znaczącym producentem surowców do produkcji zniczy oraz samych zniczy. Wielkość i kształtowanie się popytu na 

wyroby zniczowe są silnie zróżnicowane w zależności od kraju, co wynika z uwarunkowań kulturowych i z tradycji palenia zniczy. 

W Europie zwyczaj ten jest obecny tylko w niektórych regionach (Polska i regiony przygraniczne, Portugalia, Bałkany).  

Istnieje ryzyko, że w długim okresie tradycja palenia zniczy w Polsce będzie stopniowo zanikać. Wystąpienie takiego trendu 

wpłynęłoby na ograniczenie popytu oraz wielkości rynku produktów zniczowych, a tym samym na wyniki finansowe i perspektywy 

rozwoju Emitenta w tym segmencie działalności.  

Ryzyko otoczenia konkurencyjnego 

Polwax prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku, na którym działają podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Pomimo, iż 

rynek, na którym Spółka prowadzi swoją działalność operacyjną, charakteryzuje się stosunkowo wysokimi barierami wejścia 

(ograniczony dostęp do dostaw odpowiedniego surowca, czasochłonne i kapitałochłonne prace badawczo-rozwojowe, 

wyspecjalizowana kadra inżynierska, korzyści skali niezbędne do osiągnięcia opłacalności produkcji), nie można w przyszłości 

wykluczyć umacniania pozycji rynkowej konkurentów Spółki wskutek przejęć innych przedsiębiorstw z branży bądź pozyskania 

nowych źródeł finansowania. 

Na działalność Emitenta może mieć także wpływ pojawienie się nowych konkurentów, w tym znaczących podmiotów zagranicznych, 

którzy również dostrzegą pozytywne perspektywy rozwoju rynku produktów parafinowych do specjalistycznych zastosowań. 

Ewentualny wzrost poziomu konkurencji na rynkach działalności Spółki może negatywnie wpłynąć na poziom jej przychodów oraz 

realizowanych marż i w efekcie na osiągane wyniki finansowe. 

Istotnym czynnikiem kształtującym pozycję konkurencyjną Polwax jest umiejętność rozpoznawania i odpowiednio szybkiego 

reagowania na zmieniające się trendy rynkowe oraz preferencje odbiorców co do oferowanego przez Spółkę asortymentu poprzez 

wprowadzanie nowych bądź modyfikacje dotychczas produkowanych wyrobów. Istnieje ryzyko nieprawidłowej oceny potrzeb rynku 

przez Spółkę, co w konsekwencji może osłabić jej pozycję konkurencyjną i wpłynąć negatywnie na jej wyniki finansowe oraz 

perspektywy rozwoju. 

Ponadto, konkurencję w stosunku do wosków parafinowych produkowanych przez Polwax stanowić mogą ich substytuty, np. woski 

syntetyczne lub olej palmowy. Dotychczasowe badania prowadzone nad materiałami alternatywnymi względem parafin nie pozwalają 
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na uzyskanie produktów o takich samych właściwościach, jednak istnieje ryzyko opracowania technologii, które pozwolą efektywnie 

zastąpić woski parafinowe woskami innego pochodzenia, co z kolei mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną, wyniki 

finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. 

Ryzyko związane z sytuacją na rynku surowców i fluktuacją cen surowców 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Spółkę do produkcji parafin jest gacz parafinowy, będący produktem ubocznym w 

procesie produkcji olejów bazowych z ropy naftowej. Dostęp do stabilnych dostaw wysokiej jakości gaczu parafinowego stanowi jeden 

z głównych czynników określających pozycję rynkową Spółki oraz determinujących perspektywy jej rozwoju. Istotnym czynnikiem 

warunkującym rozwój rynku parafinowego jest ograniczona i niestabilna podaż gaczy na rynku światowym wynikająca z faktu, że 

gacze są produktem ubocznym innych procesów produkcyjnych i w związku z tym ich produkcja nie jest prowadzona w relacji do 

zapotrzebowania ze strony odbiorców gaczy. Ponadto, gacze często różnią się parametrami jakościowymi, co ma istotny wpływ na 

poziom zróżnicowania cen tego surowca na rynku oraz na możliwość wykorzystania gaczy w Spółce oraz w efekcie na jakość 

wyrobów końcowych Spółki. Na poziom cen gaczy parafinowych ma również wpływ kształtowanie się cen surowców alternatywnych, 

np. oleju palmowego. 

Około 50-60% dostaw gaczu parafinowego dla Polwax realizowana jest na podstawie długoterminowej umowy z Grupą LOTOS 

(umowa obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku, a zawarta w niej formuła cenowa opiera się na notowaniach cen parafiny na rynkach 

światowych). Ponadto Spółka posiada ramową umowę długoterminową z ExxonMobil na dostawę gaczu parafinowego (ceny oparte o 

notowania spot) oraz prowadzi rozmowy z zachodnimi producentami gaczu parafinowego w celu podpisania kolejnych 

długoterminowych umów na dostawę głównego surowca stosowanego do produkcji. Pozostałe dostawy gaczu realizowane są poprzez 

zakupy na rynku spotowym oraz od regionalnych dystrybutorów, głównie z rynku wschodniego (kraje b. ZSRR) za pośrednictwem 

krajowych importerów. Pomimo, iż Spółka posiada zabezpieczone dostawy surowca o parametrach odpowiednich dla profilu 

produkcyjnego Polwax, istnieje ryzyko, iż następujący w krótkim terminie skokowy wzrost cen gaczy parafinowych wpłynie negatywnie 

na wyniki finansowe osiągane przez Polwax, a w konsekwencji może przełożyć się na spadek nominalnych marż uzyskiwanych przy 

sprzedaży produktów w średnim i długim terminie.  

Ponadto, pomimo przyjętych w Spółce procedur związanych z weryfikacją parametrów jakościowych poszczególnych dostaw gaczu, 

nie wszystkie cechy fizykochemiczne surowca są możliwe do wykrycia w standardowych badaniach laboratoryjnych i w związku z tym 

istnieje ryzyko wykrycia niekorzystnych parametrów gaczu dopiero w procesie produkcyjnym, co może przełożyć się na osiągnięcie 

niższego niż zakładany uzysku z produkcji, a tym samym przyczynić się do wzrostu kosztów produkcji i negatywnie wpłynąć na 

rentowność i wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

Ryzyko przerw w dostawach gaczu parafinowego od głównego dostawcy 

Głównym dostawcą gaczu parafinowego do Polwax jest Grupa LOTOS. Surowiec dostarczany jest do Spółki z rafinerii w Gdańsku. 

Istnieje ryzyko, iż w przypadku ewentualnej awarii, zniszczenia lub utraty majątku produkcyjnego może wystąpić czasowe wstrzymanie 

produkcji i dostaw gaczu parafinowego do Spółki z Grupy LOTOS. 

Dodatkowo, w rafinerii Grupy LOTOS stosowany jest w procesie produkcyjnym rozpuszczalnik EDC (1,2-dichloroetan), który może 

zostać umieszczony na liście priorytetowej do włączenia do Załącznika XIV do rozporządzenia REACH, czego skutkiem byłaby 

konieczność uzyskania w 2018 roku odpowiedniego zezwolenia na stosowanie tej substancji. Nieuzyskanie przez Grupę LOTOS 

takiego zezwolenia mogłoby przyczynić się do czasowego wstrzymania produkcji w rafinerii w Gdańsku, a tym samym spowodować 

zakłócenia w dostawach gaczu parafinowego do Spółki. 

Ponadto, z przyczyn infrastrukturalnych dostawy z rafinerii w Gdańsku mogą być realizowane wyłącznie drogą kolejową. Spółka ma 

podpisaną umowę z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern, dzięki czemu jest w 

stanie sprawnie odbierać surowiec od Grupy LOTOS. Istnieje jednak ryzyko, że powyższe ograniczenie infrastrukturalne po stronie 

Grupy LOTOS może być przyczyną problemów z wywozem surowca z rafinerii w Gdańsku w przypadku wystąpienia awarii 

infrastruktury kolejowej na terenie rafinerii lub na terenie Emitenta. Wystąpienie takiego zdarzenia przy jednoczesnym braku 

możliwości wykorzystania alternatywnych metod transportu (np. transport drogowy) mogłoby również przyczynić się do zakłóceń w 

dostawach surowca do Polwax. 

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę 

oraz jej perspektywy rozwoju. 

Ryzyko technologiczne związane z podstawowym surowcem  

Gacze parafinowe stanowią produkt uboczny w procesie produkcji olejów bazowych z ropy naftowej. Parametry gaczu parafinowego 

różnią się znacząco w zależności od rafinerii, w której surowiec jest produkowany. Ponadto poszczególne rafinerie produkują gacze o 

zróżnicowanych parametrach w zależności od parametrów zastosowanego surowca oraz zastosowanych parametrów produkcyjnych. 

Stabilność parametrów w przypadku gaczu parafinowego w znaczący sposób upraszcza proces produkcyjny Polwax oraz ułatwia 

zarządzanie zapasami w Spółce. Istnieje ryzyko, iż gacze parafinowe o odpowiednich parametrach z punktu widzenia procesów 
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produkcyjnych Spółki nie będą dostępne na rynku w odpowiedniej ilości, co spowoduje konieczność dodatkowego przetwarzania 

surowca w celu uzyskania produktów o odpowiedniej jakości, włącznie z koniecznością zmiany portfolio produktowego Spółki w 

dłuższym okresie, a tym samym przyczyni się do wzrostu kosztów produkcji Spółki i wpłynie negatywnie na osiągane przez nią wyniki 

finansowe. 

Ponadto w ostatnich latach obserwowany jest trend w kierunku zmian technologii stosowanych w rafineriach produkujących oleje 

bazowe, przejawiający się m.in. w rosnącej popularności technologii pozwalających na przerób odpadów produkcyjnych rafinerii na 

paliwa (w efekcie nie powstaje gacz parafinowy). Dodatkowo, szczególnie w krajach b. ZSRR, miały miejsce w ostatnich latach 

przypadki wyłączeń bloków olejowych, a tym samym zaprzestania produkcji gaczu parafinowego. Kontynuacja tego trendu może w 

długim okresie przełożyć się na ograniczenie podaży gaczy parafinowych na rynku światowym lub wzrost cen tego surowca. Podobnie 

ewentualny spadek popytu na oleje bazowe grupy I mógłby przełożyć się na ograniczenie ich produkcji, a tym samym na zmniejszenie 

podaży gaczy parafinowych na rynku lub wzrost cen tego surowca. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych czynników mogłoby 

wpłynąć na perspektywy rozwoju i wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości. 

Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

Zarówno część sprzedaży, jak i część zakupów Spółki realizowana jest w walutach obcych. Sprzedaż Polwax w walutach obcych 

denominowana jest głównie w EUR, natomiast zakupy surowcowe w walutach obcych dokonywane są głównie w EUR oraz w 

niewielkiej części w USD. W 2013 roku sprzedaż Polwax realizowana w walutach obcych wyniosła 16% sprzedaży ogółem, natomiast 

udział zakupów realizowanych w walutach obcych w zakupach ogółem wyniósł 22%. W I półroczu 2014 roku wskaźniki te wyniosły 

odpowiednio 21% i 15%. Pomimo, iż Spółka zarządza ryzykiem walutowym stosując instrumenty zabezpieczające takie jak 

zaciągnięcie i spłata finansowania dłużnego denominowanego w walucie obcej oraz zawieranie transakcji walutowych: spot, forward, 

transakcje zwrotnej wymiany walut, w których Polwax posiada przepływy walutowe z działalności podstawowej, istnieje ryzyko 

niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych (wzmocnienie kursów walut obcych, w tym w szczególności EUR, względem waluty 

polskiej) na osiągane przez Polwax wyniki finansowe. 

Ryzyko stóp procentowych 

Emitent jest stroną umów finansowych opartych na zmiennych stopach procentowych. W związku z tym Spółka narażona jest na 

ryzyko zmiany stóp procentowych zarówno w stosunku do posiadanego już zadłużenia, jak również nowo zaciąganych zobowiązań 

lub refinansowania posiadanego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do wzrostu kosztów 

finansowych Polwax i w związku z tym negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju 

Spółki. 

Ryzyko związane ze zmianami stosowanych technologii 

Branża chemiczna, podobnie jak inne segmenty gospodarki, podlega zmianom w zakresie stosowanych technologii produkcji, 

wynikającym głównie z dążenia do ograniczenia energochłonności procesów produkcyjnych. Potencjalna możliwość wystąpienia 

znaczących zmian w zakresie rozwiązań technologicznych w produkcji wyrobów parafinowych w przyszłości, a co za tym idzie 

konieczność ponoszenia nieplanowanych nakładów inwestycyjnych w celu implementacji nowych technologii, może przejściowo 

wpłynąć na osiągane przez Polwax wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem Spółki w strefie przemysłowej 

Zarówno zakład produkcyjny w Jaśle, jak i zakład produkcyjny Emitenta zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, umiejscowione 

są na obszarze przemysłowym, w otoczeniu innych podmiotów prowadzących działalność m.in. w branży rafineryjnej. Istnieje ryzyko, 

że nieprzewidziane zdarzenia losowe (awarie, zniszczenia majątku), które wystąpiłyby na terenie sąsiadujących zakładów, mogłyby 

mieć skutek w postaci szkody na majątku Polwax, przerw w dostawach mediów lub innych zdarzeń mogących wywrzeć negatywny 

wpływ na działalność operacyjną prowadzoną przez Emitenta. 

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży w segmencie zniczy 

Sprzedaż zniczy, które stanowią istotną pozycję w strukturze sprzedaży Polwax (w 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów 

Zakładu Produkcji Zniczy i Świec oraz wyrobów do produkcji zniczy miały odpowiednio 23% i 49% udziału w sprzedaży Spółki ogółem, 

a w I półroczu 2014 roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1% i 63%, przy czym niski udział sprzedaży gotowych zniczy wynika z 

sezonowości działalności prowadzonej w tym segmencie), podlega znaczącym wahaniom sezonowym, koncentrując się głównie we 

wrześniu i październiku. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i 

kwartałach. Ponadto, z uwagi na fakt, że produkcja zniczy realizowana jest przez Polwax przez cały rok, sezonowe wahania 

sprzedaży w tym segmencie działalności Spółki wpływają na sezonowość zapotrzebowania Emitenta na kapitał obrotowy. 
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Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry 

Polwax prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników stanowią istotne aktywa oraz jeden z 

kluczowych czynników sukcesu. Wiedza, umiejętności i doświadczenie członków Zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe 

stanowiska w Spółce, w tym w szczególności służb handlowych Emitenta, stanowią czynniki istotne z punktu widzenia interesów 

strategicznych Polwax. W przypadku utraty znaczącej części wykwalifikowanej kadry (odejście większości kluczowych pracowników) 

Spółka może przejściowo nie być w stanie zastąpić ich nowymi osobami, co mogłoby w krótkim okresie niekorzystnie wpłynąć na 

działalność Emitenta. 

Ryzyko awarii systemów informatycznych 

Istotnym aktywem Spółki są wykorzystywane systemy informatyczne pozwalające na sprawną i terminową obsługę sprzedaży oraz 

procesów produkcyjnych. Ewentualna utrata, częściowa lub całkowita danych elektronicznych, związana z awarią systemów 

komputerowych Polwax mogłaby negatywnie wpłynąć na bieżącą działalność Spółki i tym samym na osiągane przez nią wyniki 

finansowe. 

Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku 

Spółka w prowadzonej działalności na rynku producentów produktów parafinowych wykorzystuje specjalistyczną infrastrukturę 

techniczną. W przypadku ewentualnej awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego majątku trwałego Spółki (w tym w szczególności 

parku maszynowego), może wystąpić ryzyko czasowego wstrzymania produkcji, co może przejściowo doprowadzić do opóźnień w 

terminowej realizacji zamówień złożonych przez klientów, a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane przez Polwax wyniki 

finansowe. 

Ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności 

Specyfika działalności produkcyjnej prowadzonej przez Polwax polega na konieczności zaangażowania znaczącego kapitału 

obrotowego na potrzeby realizacji zamówień na produkty Spółki. W szczególności zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ma miejsce w 

segmencie produkcji zniczy, ponieważ ta grupa produktowa wykazuje znaczącą sezonowość sprzedaży (szczyt sprzedaży przypada 

na wrzesień i październik). W związku z tym, w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców ze zobowiązań wobec 

Emitenta bądź też wydłużenia terminów płatności stosowanych w relacjach z kontrahentami wynikającego z siły przetargowej 

odbiorców Spółki, istnieje ryzyko pogorszenia się płynności Spółki oraz w konsekwencji osiąganych przez nią wyników finansowych. 

Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Do stycznia 2012 roku, jako spółka wchodząca w skład Grupy LOTOS, Emitent zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi. W 

opinii Emitenta wszystkie takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka 

zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań 

podatkowych Spółki, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z zadłużeniem Spółki i zastawem rejestrowym na akcjach Emitenta 

Polwax korzysta i zamierza korzystać w przyszłości z finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych (finansowanie bieżącej 

działalności operacyjnej oraz prowadzonych inwestycji), leasingu finansowego i operacyjnego (środki transportu) oraz innych 

instrumentów dłużnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałe zobowiązania 

finansowe stanowiły 47% sumy bilansowej Spółki. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 35%. Ewentualne istotne 

pogorszenie się płynności Spółki może spowodować, że Emitent może nie być w stanie spłacać zobowiązań odsetkowych oraz 

kapitału wynikających z zawartych umów finansowych lub też może nie być w stanie spełnić dodatkowych warunków (tzw. 

kowenantów) zapisanych w umowach finansowych. W takim przypadku zadłużenie Polwax z tytułu kredytów bankowych może zostać 

częściowo lub w całości postawione w stan natychmiastowej wymagalności, a w razie braku jego spłaty, instytucje finansujące będą 

mogły skorzystać z zabezpieczeń udzielonego finansowania ustanowionych na aktywach Spółki.  

Ponadto, akcje Spółki inne niż Akcje Dopuszczane są przedmiotem zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski, 

na zabezpieczenie umowy kredytu z dnia 08.11.2011 roku udzielonego spółce Krokus Chem Sp. z o.o. na sfinansowanie akwizycji 

LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki) od Grupy LOTOS (por. Rozdział XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy – Umowy 

kredytowe”). Po zmianie nazwy firmy oraz formy prawnej z LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na Polwax S.A. doszło do połączenia Krokus 

Chem Sp. z o.o. ze Spółką. W wyniku połączenia Spółka stała się stroną umowy kredytu akwizycyjnego jako kredytobiorca. Na dzień 

30 czerwca 2014 roku stan zadłużenia z tytułu ww. kredytu wyniósł 12,7 mln zł. Jeżeli Spółka naruszy postanowienia umowy (np. brak 

płatności, niewypłacalność, cross-default) oraz zobowiązania w niej zawarte (naruszenie wskaźników finansowych), a w szczególności 

nie dojdzie do naprawienia naruszeń w terminach wskazanych w umowie kredytu, bank będzie mógł wypowiedzieć umowę kredytu, 

postawić wierzytelność względem Spółki w stan natychmiastowej wymagalności i w przypadku braku dokonania spłaty kwoty kredytu 

przez Spółkę zaspokoić się z akcji Spółki będących przedmiotem zastawu rejestrowego. Zaspokojenie się z akcji Spółki może nastąpić 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
CZYNNIKI RYZYKA 

 

22 

poprzez: (i) przejęcie przez bank na własność, (ii) zbycie w drodze postępowania egzekucyjnego, albo (iii) sprzedaż w drodze 

publicznego przetargu przeprowadzonego przez notariusza albo komornika. W wyniku powyższego bank bądź inny podmiot, może 

nabyć akcje Spółki uprawniające do wykonywania do 32,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Interes banku lub 

podmiotu nabywającego akcje Spółki w wyżej wskazany sposób oraz interesy innych akcjonariuszy Emitenta mogą być odmienne, co 

może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności i perspektywy rozwoju, a także 

na cenę akcji Spółki. 

Ryzyko związane ze współpracą z kluczowymi odbiorcami 

Spółka posiada czterech odbiorców, których udział w przychodach ze sprzedaży Spółki przekracza próg 5%. Są to (w kolejności 

alfabetycznej):  

 ADMIT - odbiorca wyrobów do produkcji zniczy i świec, 

 Bispol - odbiorca wyrobów do produkcji zniczy oraz produktów przemysłowych, 

 Gedro - odbiorca produktów do wyrobów świecarskich, wyrobów do produkcji zniczy oraz produktów do impregnacji drewna,  

 Jeronimo Martins Polska - odbiorca zniczy.  

Łączny udział wymienionych odbiorców w przychodach ze sprzedaży Polwax w 2013 roku wyniósł 65%, przy czym odbiorca o 

największych obrotach ze Spółką miał 29% udziału w przychodach za 2013 rok, a kolejni odbiorcy mieli odpowiednio 22%, 8% i 6% 

udziału w przychodach Polwax za 2013 rok. 

Polwax prowadzi współpracę z tymi odbiorcami na podstawie długoterminowych ramowych umów sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż w 

kolejnych latach Spółka nie będzie w stanie utrzymać poziomu sprzedaży na rzecz dotychczasowych znaczących odbiorców i 

jednocześnie zastąpić ich poprzez nowych odbiorców. Może to w konsekwencji doprowadzić do obniżenia planowanych poziomów 

przychodów i generowanych wyników finansowych lub pogorszenia warunków handlowych, co może negatywnie wpłynąć na 

działalność, wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. 

Ryzyko związane ze współpracą z kluczowym dostawcą surowca  

Głównym dostawcą podstawowego surowca produkcyjnego wykorzystywanego w Spółce (gaczu parafinowego) jest Grupa LOTOS. 

Zawarta z Grupą LOTOS umowa długoterminowa zapewnia około 50-60% dostaw gaczu dla potrzeb Polwax w zależności od 

wielkości rocznej produkcji Spółki. Umowa ta obliguje Spółkę do zakupu całości gaczu produkowanego w Grupie LOTOS. Formuła 

cenowa ujęta w kontrakcie oparta jest na rynkowych notowaniach cen parafiny. Pomimo, iż Emitent dywersyfikuje dostawy 

kluczowego surowca prowadząc współpracę w zakresie dostaw gaczu z innymi podmiotami i jest w stanie zapewnić sobie dostawy 

surowca z innych źródeł, istnieje ryzyko, iż ewentualna utrata dostaw z Grupy LOTOS wskutek wypowiedzenia, zmiany lub 

rozwiązania umowy może przejściowo wpłynąć na stabilność dostaw gaczu oraz koszt jego pozyskania, co w konsekwencji mogłoby 

wywrzeć negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki osiągane przez Polwax. 

Ryzyko związane z outsourcingiem logistyki 

Spółka korzysta z zewnętrznych dostawców usług logistycznych, w tym usług transportowych (umowa z LOTOS Kolej na realizację 

przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern, usługi transportu drogowego dla potrzeb dostaw do odbiorców) oraz 

usług magazynowych. Spółka co do zasady nie prowadzi produkcji na zapas, jednak w przypadku produkcji wyrobów zniczowych 

harmonogramy produkcji i dostaw wynikające z sezonowości tego segmentu wymagają wykorzystania powierzchni magazynowych w 

określonych porach roku. Emitent korzysta w tym zakresie z magazynów własnych oraz usług dostawców zewnętrznych. 

W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umów przez dostawców usług logistycznych istnieje ryzyko wystąpienia przejściowych 

zakłóceń w realizacji dostaw surowców do Spółki bądź produktów Polwax do odbiorców do czasu nawiązania współpracy z nowym 

dostawcą takich usług. Ponadto ewentualne wystąpienie awarii po stronie dostawców usług logistycznych dla Emitenta mogłoby 

również okresowo zakłócić realizację dostaw surowców do Spółki lub dostaw do klientów Spółki.  

Wystąpienie któregokolwiek z wyżej opisanych zdarzeń mogłoby wpłynąć negatywnie na pozycję konkurencyjną i wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta. 

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych 

Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu realizację zamierzeń strategii rozwoju Emitenta, opisane w 

Rozdziale XII pkt 2 Prospektu „Strategia”, co należy traktować jako zobowiązanie do działania z najwyższą starannością wymaganą 

od osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem spółkami kapitałowymi, a nie jako gwarancję realizacji powyższych celów. Na 

osiągnięcie zamierzonych przez Polwax celów strategicznych ma bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od 

Zarządu, które pomimo działania z najwyższą starannością i według najwyższych profesjonalnych standardów nie będą możliwe do 

przewidzenia. Do czynników takich należą nieprzewidywalne zdarzenia rynkowe, zmiany przepisów prawnych bądź sposobu ich 

interpretacji, czy też zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. 
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Ponadto przy ocenie szans realizacji przez Emitenta jego celów strategicznych nie jest możliwe wykluczenie popełnienia przez osoby 

odpowiedzialne błędów w ocenie sytuacji na rynku i podjęcia na jej podstawie nietrafnych decyzji, które mogą negatywnie wpłynąć na 

działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki. 

Dodatkowo, strategia rozwoju Polwax zakłada m.in. rozwój poprzez wprowadzanie nowych produktów do oferty asortymentowej. 

Wprowadzenie na rynek nowych wyrobów może wiązać się z ryzykiem wystąpienia problemów z odpowiednim lokowaniem produktów 

na rynku, a także wpłynąć negatywnie na wielkość sprzedaży dotychczasowych produktów Spółki, co mogłoby z kolei wywrzeć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w przyszłości. 

Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi 

Emitent nieustannie ponosi koszty nakładów na prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek 

nowych produktów oraz wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań technologicznych adekwatnych do aktualnych trendów 

rynkowych i zapotrzebowania ze strony odbiorców. 

Istnieje ryzyko, że niewłaściwa polityka prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przełoży się na zmniejszenie 

konkurencyjności oferty produktowej Polwax, bądź też nie wszystkie środki wydatkowane na tę działalność przełożą się na zakładany 

wzrost przychodów i zysków Spółki. 

Ryzyko związane z udzielaniem gwarancji 

W związku z prowadzoną działalnością Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady sprzedanych produktów. Nie 

można wykluczyć ryzyka, że odbiorcy produktów Emitenta będą zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji. Ewentualne wystąpienie takiej 

sytuacji mogłoby wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko wzrostu kosztów ubezpieczeniowych 

Branża, w której Spółka prowadzi działalność operacyjną, wiąże się ze znacznym ryzykiem ubezpieczeniowym dla ubezpieczycieli, 

zwłaszcza w segmencie zniczowym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że istnieje ryzyko, że krajowi ubezpieczyciele nie 

będą w przyszłości skłonni do objęcia Spółki kompletną ochroną ubezpieczeniową lub też koszty uzyskania ochrony ubezpieczeniowej 

przez Spółkę będą znacznie wyższe aniżeli koszty ponoszone obecnie przez Spółkę. 

Ryzyko niewypłacania przez Spółkę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy  

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału 

kwoty zysku i kapitałów rezerwowych, wydatków i planów inwestycyjnych, stopnia rentowności oraz współczynnika zadłużenia.  

Podział zysku przez Spółkę dokonywany jest na podstawie jednostkowego sprawozdania Spółki.  

Ponadto zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne 

Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Natomiast wypłata zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może nastąpić po podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd za zgodą 

Rady Nadzorczej. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za 

dany rok obrotowy ani do podjęcia decyzji w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 

Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy lub podejmie decyzję o 

wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, Zarząd nie może zagwarantować, że odpowiednio 

Rada Nadzorcza lub Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmą odpowiednie uchwały umożliwiające wypłatę dywidendy lub zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.  

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy wymagana jest 

bezwzględna większość głosów, którą po przeprowadzeniu Oferty nadal może faktycznie posiadać Akcjonariusz Sprzedający, którego 

interesy w zakresie wypłaty dywidendy nie muszą być zgodne z interesami pozostałych akcjonariuszy w tym zakresie. 

3. Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami  

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki 

Na Datę Prospektu akcjonariuszem Spółki, który posiada największą liczbę akcji i głosów jest Krokus Chem, posiadający 65,2% akcji 

Emitenta uprawniających do 54,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Drugim największym akcjonariuszem Emitenta jest Dominik 

Tomczyk, posiadający 14,9% akcji Spółki uprawniających do 22,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto na Datę Prospektu 

akcjonariusze Spółki będący stronami Umowy Wspólników zobowiązali się m.in. do wspólnego uzgadniania istotnych decyzji 

dotyczących Spółki, składu jej organów oraz prowadzonej przez nią działalności (por. Rozdział XV pkt 1 Prospektu „Znaczni 

Akcjonariusze”). 
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Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty, przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane, 

udział akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie około 61,8% 

(co odpowiada 68,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu), a udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie około 

38,2% (co odpowiada 32,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Po przeprowadzaniu Oferty, przy założeniu, że wszystkie Akcje 

Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane, Krokus Chem będzie posiadał 32,6% akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 

27,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu, Dominik Tomczyk będzie posiadał 11,9% akcji Spółki uprawniających do wykonywania 

19,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Istnieje ryzyko, iż po przeprowadzeniu Oferty, pomimo wygaśnięcia Umowy Wspólników w dniu dopuszczenia Akcji Dopuszczanych 

do obrotu na rynku regulowanym, interesy dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którzy będą posiadać łącznie akcje uprawniające 

do wykonywania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, mogą być sprzeczne z interesami nowych akcjonariuszy 

Spółki. Ponadto istnieje ryzyko, że interesy poszczególnych akcjonariuszy Emitenta mogą być sprzeczne lub ewentualne konflikty 

pomiędzy akcjonariuszami Emitenta mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej pozycję finansową, a także na 

cenę akcji. 

Ryzyko odwołania Oferty, odstąpienia od jej przeprowadzenia lub jej zawieszenia 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych, Sprzedający, z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego, mogą podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej. Decyzja o odwołaniu Oferty Publicznej może zostać 

podjęta bez podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b pkt 

2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych, Sprzedający, z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego, mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.: 

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę, Ofertę lub na działalność Spółki; 

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji Spółki, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność; 

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Spółki mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki; 

 zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych w 

przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; 

 niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów wysokiej jakości, tj. w szczególności ze strony instytucji 

finansowych o uznanej marce funkcjonujących na rynku kapitałowym; 

 niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej; 

 sytuację, gdy przewidywany poziom Ceny Akcji okaże się nie być satysfakcjonujący dla Sprzedających; 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie 

Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Spółki lub Sprzedających. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej, stosowna decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w 

trybie art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej wszystkie złożone zapisy zostaną uznane za nieważne, a wpłaty 

dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie trzech dni 

roboczych od ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych, Sprzedający, z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania przyczyn. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych, Sprzedający z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadku, gdy wystąpią zdarzenia lub zjawiska, 

które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

inwestorów nabywających Akcje Oferowane. 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez 

Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 

komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Natomiast, jeżeli decyzja ta zostanie podjęta po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie 

podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki 

został opublikowany Prospekt. 
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Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty 

Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie komunikatu 

aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych, złożone przez 

inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże inwestorzy będą 

mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnym POK firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia 

opublikowania stosownego aneksu do Prospektu. 

Ryzyko spadku ceny akcji Spółki w wyniku faktycznej lub oczekiwanej emisji akcji przez Spółkę lub sprzedaży Akcji przez 

akcjonariuszy związanych umowami ograniczającymi emisję i zbywalność akcji (umowy typu „lock-up”) po Ofercie 

Spółka, Krokus Chem, Dominik Tomczyk, Jacek Stelmach, Piotr Kosiński, Jacek Budzowski, Iwar Przyklang, Vataro Holdings oraz 

Patrycja Stokłosa zawarli z Oferującym w dniu 30 maja 2014 roku typową dla transakcji podobnych do Oferty umowę ograniczającą 

zbywalność akcji typu „lock-up”, która ogranicza prawo do emisji i sprzedaży akcji (bardziej szczegółowe informacje w Rozdziale XV 

pkt 4 Prospektu „Umowy ograniczające zbywalność akcji”). 

Z chwilą wygaśnięcia wynikających z umowy „lock-up” ograniczeń akcjonariusze podlegający ograniczeniom zbywalności akcji będą 

uprawnieni do zbywania akcji. Ponadto Spółka będzie mogła emitować nowe akcje także w ramach emisji z wyłączeniem prawa 

poboru istniejących akcjonariuszy, co jest możliwe jeżeli zostanie uzyskana zgoda Walnego Zgromadzenia w formie uchwały podjętej 

większością 80% oddanych głosów, czego skutkiem może być rozwodnienie udziałów w kapitale zakładowym istniejących 

akcjonariuszy. Nie ma pewności, czy akcjonariusze podlegający powyższym ograniczeniom będą podejmowali starania w celu 

sprzedaży swoich akcji lub czy Spółka podejmie decyzję o emisji nowych akcji w przyszłości. Jednakże cena rynkowa akcji Spółki 

może być istotnie niższa jeżeli po wygaśnięciu wspominanych wyżej ograniczeń akcjonariusze podlegający umowom typu „lock-up” 

zdecydują się sprzedać swoje akcje lub jeżeli uczestnicy rynku uznają, że istnieje taka intencja lub jeżeli Spółka wyemituje nowe 

akcje. Sprzedaż lub emisja znaczącej liczby akcji w przyszłości, faktyczna lub oczekiwana, może wywrzeć negatywny wpływ na cenę 

rynkową akcji Spółki, a także na możliwości Spółki w zakresie pozyskania kapitału w wyniku publicznej lub prywatnej oferty akcji lub 

innych papierów wartościowych. 

Ryzyko niedopuszczenia lub opóźnionego dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku 

regulowanym 

Akcje Dopuszczane mogą zostać wprowadzone do obrotu na GPW po ich rejestracji w KDPW. Spółka złoży odpowiedni wniosek o 

dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW. Jedynie 

instrumenty finansowe, które spełniają wymogi dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym określone w Regulaminie GPW, mogą 

być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW. 

Gdyby warunki te nie zostały spełnione, Spółka będzie wnioskowała o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu 

na rynku równoległym GPW. Jednocześnie Spółka nie zamierza wnioskować o dopuszczenie ww. papierów wartościowych do obrotu 

poza rynkiem regulowanym w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

Ponadto w przypadku odwołania Oferty Publicznej lub odstąpienia od jej przeprowadzenia Spółka nie będzie ubiegać się o 

dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym ani poza rynkiem regulowanym. 

Akcje Dopuszczane zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na mocy uchwały Zarządu GPW na podstawie złożonego przez 

Spółkę wniosku o dopuszczenie. 

Uchwałę o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego podejmuje Zarząd GPW w ciągu 14 dni od daty złożenia 

stosownego wniosku. 

Dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW jest uzależnione od zgody Zarządu 

GPW. Zgody takiej udziela się, jeżeli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w odpowiednich przepisach oraz w 

regulaminie GPW, a w szczególności wymogi dotyczące minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie (free float) oraz wymogi dotyczące 

minimalnej kapitalizacji lub kapitałów własnych. 

Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia warunków dotyczących rozproszenia wymaganego dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na 

rynku podstawowym, natomiast spełnia warunki dotyczące rozproszenia wymaganego dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na 

rynku równoległym. 

Biorąc pod uwagę parametry Oferty Publicznej określone w Prospekcie, Spółka po przeprowadzeniu Oferty będzie spełniała warunki 

dotyczące rozproszenia wymaganego dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW. 

Zważywszy jednak na brak możliwości określenia ostatecznej Ceny Akcji oraz liczby ostatecznie objętych Akcji Oferowanych, Spółka 

nie jest w stanie zagwarantować, że będą spełnione warunki dot. rozproszenia wymaganego dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW. 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
CZYNNIKI RYZYKA 

 

26 

Równocześnie na Datę Prospektu Spółka nie spełnia warunków dotyczących minimalnych kapitałów własnych wymaganych dla 

dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, natomiast w opinii Emitenta  po określeniu ostatecznej Ceny Akc ji 

Spółka będzie spełniała wymogi dotyczące minimalnej kapitalizacji wymaganej dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. Zważywszy jednak na brak możliwości określenia ostatecznej Ceny Akcji, Spółka nie jest w stanie 

zagwarantować, że będą spełnione warunki dot. kapitalizacji wymaganej dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. 

Rozpatrując wniosek Spółki o dopuszczenie jej papierów wartościowych do obrotu na GPW, GPW rozpatrzy w szczególności aktualną 

i przewidywaną sytuację finansową Spółki, jej perspektywy rozwoju oraz doświadczenie i kwalifikacje jej organów w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa rynkowi i uczestnikom rynku. Ponadto przy rozpatrywaniu wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu giełdowego Zarząd GPW może brać pod uwagę fakt zawarcia umów ograniczających emisję i zbywalność akcji (umowy typu 

„lock-up”). W dniu 30 maja 2014 roku Spółka, Krokus Chem, Dominik Tomczyk, Jacek Stelmach, Piotr Kosiński, Jacek Budzowski, 

Iwar Przyklang, Vataro Holdings oraz Patrycja Stokłosa zawarli z Oferującym typową dla transakcji podobnych do Oferty umowę 

ograniczającą zbywalność akcji typu „lock-up”, która ogranicza prawo do emisji i sprzedaży akcji (bardziej szczegółowe informacje w 

Rozdziale XV pkt 4 Prospektu „Umowy ograniczające zbywalność akcji”). Biorąc pod uwagę, że niektóre z kryteriów dopuszczenia są 

uznaniowe i zostawiono je pod rozwagę GPW, Spółka nie może zagwarantować, że wspomniane zgody i zatwierdzenia zostaną 

uzyskane oraz że Akcje Dopuszczane zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

Zamiarem Spółki jest dopuszczenie, a następnie wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym GPW w 

najkrótszym możliwym terminie po dacie przydziału Akcji Oferowanych. 

Ewentualna odmowa dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu giełdowego będzie dla inwestorów utrudnieniem oraz może 

negatywnie wpłynąć na możliwość swobodnego obrotu Akcjami Dopuszczanymi. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę możliwość 

tymczasowego braku płynności Akcji Dopuszczanych w przypadku odmowy przez Zarząd GPW dopuszczenia Akcji Dopuszczanych 

do obrotu giełdowego. Istnieje także ryzyko, że jeżeli procedury związane z dopuszczeniem Akcji Dopuszczanych do obrotu 

giełdowego będą trwały dłużej niż oczekiwano, notowania nie rozpoczną się w dniu przewidzianym przez Zarząd. W takim przypadku 

istnieje ryzyko, że środki inwestorów zainwestowane w Akcje Oferowane zostaną tymczasowo zamrożone. Ponadto nie można 

zapewnić, że Spółka nie zaniecha starań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW jeżeli takie 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zostanie uznane za zbędne z punktu widzenia inwestorów. 

Ryzyko zawieszenia obrotów i wycofania papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obrotów na rynku 

regulowanym lub interesów inwestorów, na żądanie KNF spółka prowadząca dany rynek regulowany powstrzyma się od dopuszczenia 

do obrotu lub notowania papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych określonych przez KNF przez okres do 

dziesięciu dni. Ponadto jeżeli obrót konkretnymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi prowadzony jest w 

okolicznościach sugerujących ewentualne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego, dla bezpieczeństwa 

obrotów na tym rynku lub interesów inwestorów spółka prowadząca dany rynek regulowany na żądanie KNF zawiesi obrót takimi 

papierami wartościowymi lub instrumentami na maksymalny okres jednego miesiąca. Na żądanie KNF spółka prowadząca rynek 

regulowany wycofa papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe określone przez KNF z obrotu, jeżeli obrót takimi papierami 

wartościowymi lub instrumentami będzie stanowił istotne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego, 

bezpieczeństwa obrotów na tym rynku lub interesów inwestorów. 

Powyższe żądania muszą być poparte szczegółowym uzasadnieniem. Spółka prowadząca rynek regulowany dokonuje niezwłocznego 

ogłoszenia za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej o każdym wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu określonych papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych innych niż papiery wartościowe z obrotu.  

Zgodnie z postanowieniami art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki i 

zobowiązania wynikające z art. 96 ust. 1 Ustawy lub narusza zobowiązania w nim określone, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, danych papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym albo  

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do 

wysokości 1 000 000 zł albo 

 zastosować obie sankcje łącznie. 

W takich okolicznościach inwestorzy mogą mieć trudności ze sprzedażą Akcji Dopuszczanych i mogą być zmuszeni do poniesienia 

wyższych kosztów dodatkowych oraz przyjęcia znacząco niższej ceny niż cena rynkowa na ostatniej sesji giełdowej przed 

wykluczeniem Akcji Dopuszczanych z obrotu. 
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Ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia Akcji Dopuszczanych z obrotu giełdowego 

Zgodnie z postanowieniami §30 ust. 1 i §30 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

na okres do trzech miesięcy: 

 na wniosek emitenta; 

 jeżeli Zarząd GPW uzna, że takie zawieszenie wymagane jest ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu 

lub 

 jeżeli emitent narusza regulacje obowiązujące na GPW. 

Ponadto Zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami na maksymalny okres jednego miesiąca na żądanie KNF przedstawione zgodnie z 

postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z postanowieniami §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

 jeżeli ich zbywalność została ograniczona; 

 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

 w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub 

 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zarząd GPW może także wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

 jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego inne niż warunek nieograniczonej zbywalności; 

 jeżeli emitent uporczywie narusza Regulamin Giełdy i przepisy obowiązujące na giełdzie; 

 na wniosek emitenta; 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 

braku wystarczających środków w majątku emitenta na pokrycie kosztów postępowania; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 w przypadku podjęcia połączenia emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia; 

 jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym; 

 wskutek podjęcia przez emitenta działań zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa lub 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą 

Zgodnie z postanowieniami art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia) przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu 

lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

i. nakazać wstrzymanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży lub przerwanie jej przebiegu na okres nie dłuższy niż 

dziesięć dni roboczych; 

ii. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; 

iii. opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub 

sprzedażą. 

KNF może zastosować środki, o których mowa w punktach (ii) i (iii) powyżej, wielokrotnie w stosunku do danej oferty publicznej, 

subskrypcji lub sprzedaży.  

W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub 

sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty oraz niestosowania się do środków zawartych w punktach (i) oraz (ii) powyżej, KNF 

może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł. 

W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty 

występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

i. nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym na okres nie dłuższy niż dziesięć dni roboczych; 

ii. zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 
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iii. opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

KNF może zastosować środki opisane w ostatnich punktach (ii) i (iii) powyżej wielokrotnie w stosunku do danego ubiegania się o 

dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz niestosowania się do środków zawartych w punktach (i) oraz (ii) 

powyżej, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł. 

KNF może zastosować powyższe środki także w przypadku gdy: 

 dana oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 

dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć 

istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania 

bytu prawnego lub upadłości emitenta; 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 

uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Spółka nie może przewidzieć, czy wystąpią w przyszłości jakiekolwiek z okoliczności, na podstawie których KNF może zakazać lub 

wstrzymać Ofertę papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu albo ubieganie się o dopuszczenie do 

obrotu papierów wartościowych, o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Spółka ubiega się na podstawie niniejszego 

Prospektu. 

Ryzyko naruszenia przepisów prawa dotyczących prowadzenia kampanii promocyjnej 

Ustawa o Ofercie Publicznej zawiera także postanowienia dotyczące kampanii promocyjnych prowadzonych przez Spółkę w związku z 

Ofertą. Prowadzenie akcji promocyjnej nie może rozpocząć się przed złożeniem do KNF wniosku dotyczącego zatwierdzenia 

prospektu zgodnie z art. 27 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji promocyjnej, może ona:  

i. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż dziesięć dni 

roboczych w celu usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości; 

ii. zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent uchyla się od usunięcia wskazanych 

przez KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym powyżej lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza 

przepisy prawa; 

iii. opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia 

prawa. 

Dodatkowo jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji promocyjnej, 

KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.  

W przypadku niestosowania się przez emitenta do środków zawartych w punkcie (i) lub (ii) powyżej KNF może również nałożyć na 

emitenta karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł.  

W przypadku rażącego naruszenia powyższych regulacji KNF może także nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł na 

osobę działającą w imieniu lub na zlecenie emitenta przy dokonywaniu czynności związanych z ofertą publiczną lub akcją promocyjną. 

Ryzyko wahań cen akcji 

W przypadku wielu emitentów ceny papierów wartościowych i wolumeny obrotów charakteryzują się znaczącymi wahaniami w krótkich 

okresach. Inwestorzy zainteresowani nabyciem lub sprzedażą dużych pakietów akcji w Spółce powinni ponadto wziąć pod uwagę 

ryzyko ograniczonej płynności akcji a także wysokiej niestabilności ceny. 

Ryzyko związane ze zmianami w harmonogramie Oferty lub nieoczekiwanym opóźnieniem realizacji Oferty w stosunku do 

harmonogramu 

Harmonogram Oferty został przedstawiony w Rozdziale XVIII pkt 3 Prospektu „Terminy Oferty”. Jednakże Spółka nie może zapewnić, 

że harmonogram ten nie zostanie zmieniony. W szczególności Akcjonariusze Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji 

Oferującego mogą przedłużyć okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na podstawie monitoringu rynku. Przedłużenie 

okresu przyjmowania zapisów spowoduje przesunięcie daty przydziału Akcji Oferowanych, a następnie przesunięcie daty notowania 

Akcji Dopuszczanych na GPW. Przedłużenie okresu budowania księgi popytu będzie miało podobny skutek. 
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Jeżeli którekolwiek z powyższych zmian zostaną wprowadzone do harmonogramu Oferty, data, od której inwestorzy, którym 

przydzielone zostały Akcje Oferowane, będą uprawnieni do rozporządzania akcjami Spółki, zostanie także przesunięta. 

Zawiadomienia o wszelkich zmianach harmonogramu Oferty zostaną wydane zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej w formie komunikatu aktualizacyjnego, chyba że dana zmiana będzie tak istotna, że będzie wymagała 

sporządzenia aneksu do Prospektu. 

Ryzyko wysokiej redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Jeżeli na podstawie zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez inwestorów w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych łączna 

liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami będzie wyższa niż łączna liczba tych akcji oferowana w ramach Transzy Inwestorów 

Indywidualnych, dokonana zostanie proporcjonalna redukcja zapisów złożonych przez inwestorów. W wyniku powyższego inwestorzy 

mogą nabyć mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba akcji objętych ich zapisem. Wszelkie środki podlegające zwrotowi w wyniku 

redukcji zostaną zwrócone bez odsetek ani odszkodowania w ciągu siedmiu dni roboczych od daty przydziału Akcji Oferowanych. 

Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do niniejszego Prospektu przez KNF 

Jeżeli KNF odmówi zatwierdzenia aneksu do niniejszego Prospektu przed rozpoczęciem Oferty, KNF nakaże wstrzymanie Oferty. W 

związku z powyższym odmowa KNF zatwierdzenia aneksu przed datą rozpoczęcia Oferty nie będzie wiązać się z konsekwencjami dla 

inwestorów. 

Jeżeli KNF odmówi zatwierdzenia aneksu do niniejszego Prospektu po rozpoczęciu Oferty, KNF może między innymi nakazać 

przerwanie Oferty lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW. 

Ryzyko związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej możliwym wpływem na rynek kapitałowy w Polsce i cenę 

akcji 

Na Datę Prospektu w Polsce przeprowadzana jest reforma funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych („OFE”). W dniu 27 

grudnia 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej („Prezydent RP”) podpisał ustawę uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej („Sejm RP”) w dniu 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 

środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych („Ustawa”), która wprowadza istotne zmiany w zakresie 

funkcjonowania OFE. Jednocześnie Prezydent skierował Ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej w 

zakresie konstytucyjności wybranych przepisów Ustawy. 

Niezależnie od kontroli przeprowadzanej przez Trybunał Konstytucyjny Ustawa weszła w życie w dniu 1 lutego 2014 roku, z wyjątkiem 

kilku artykułów, które zaczęły obowiązywać od dnia 14 stycznia 2014 roku Nowe przepisy zakładają szereg zmian w zakresie 

funkcjonowania OFE, w tym: (i) przeniesienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) 51,5% aktywów OFE, w tym obligacji 

skarbowych oraz innych dłużnych papierów wartościowych wskazanych w Ustawie; (ii) dobrowolność uczestnictwa w OFE polegającą 

na tym, iż po wejściu w życie zmian uczestnicy OFE będą mogli dokonać decyzji o przekazywaniu przyszłych składek do OFE lub do 

ZUS w terminie 4 (czterech) miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 roku; (iii) stopniowe przenoszenie środków z OFE na 

10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego do ZUS; (iv) zmiany polityki inwestycyjnej OFE, w tym zakaz inwestowania w obligacje 

skarbowe i wprowadzenie określonych limitów inwestycyjnych w przypadku ustawowo określonych instrumentów finansowych. 

Zgodnie z Ustawą, w dniu 3 lutego 2014 roku OFE przekazały 51,5% swoich aktywów, przede wszystkim w postaci obligacji 

skarbowych, do ZUS. 

Ze względu na znaczny udział OFE w kapitalizacji spółek notowanych na GPW (według stanu na lipiec 2014 roku OFE dysponowały 

akcjami i prawami z nimi związanymi spółek notowanych na rynku regulowanym GPW o wartości 115,5 mld zł (źródło: Komisja 

Nadzoru Finansowego), podczas gdy kapitalizacja spółek notowanych na GPW wynosiła na dzień 19 sierpnia 2014 roku 889,6 mld zł) 

obowiązywanie Ustawy może mieć istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie GPW, w tym również na cenę Akcji. Wprowadzone 

zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mogą doprowadzić do odpływu kapitału z rynku w wyniku zmniejszenia wielkości 

zgromadzonych w OFE środków, które mogą być przeznaczone na zakup akcji. Odpływ środków może nastąpić przede wszystkim w 

związku z faktem, iż z 14 milionów aktywnych uczestników po ostatecznym przeliczeniu wszystkich deklaracji zaledwie 2,6 mln 

postanowiło pozostać w OFE (źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jest to równoznaczne z przeniesieniem środków ok. 11,4 

miliona osób do ZUS. Jednocześnie zakładana przez ZUS liczba deklaracji wynosiła 1,7 mln, tym samym osiągnięty rezultat 

przekroczył go o 0,9 mln, co powinno zmniejszyć potencjalne negatywne skutki reformy OFE i związany z tym odpływ kapitału. 

Ponadto przenoszenie środków z OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego do ZUS może spowodować, iż podaż akcji 

ze strony OFE będzie większa niż popyt OFE na akcje. W przypadku odpływu środków z OFE podaż akcji spowodowana przez 

wyprzedaż akcji przez OFE może istotnie negatywnie wpłynąć na cenę akcji notowanych na GPW, jak również na ich płynność. W 

związku ze zmianą struktury portfeli OFE po umorzeniu 51,5% ich aktywów i wprowadzeniem limitów inwestycyjnych OFE mogą 

zostać zmuszone do przebudowy swoich portfeli inwestycyjnych i sprzedaży posiadanych akcji spółek notowanych na GPW, co w 

efekcie może doprowadzić do obniżenia wyceny tych spółek. 
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Dodatkowo reforma i zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mogą mieć też negatywny wpływ na postrzeganie polskiego rynku 

kapitałowego i stabilność jego ram instytucjonalnych. Ustawa weszła w życie w dniu 1 lutego 2014 roku, jednak ze względu na 

niemożliwość przewidzenia liczby uczestników OFE, którzy pozostaną w OFE, nie można również przewidzieć rzeczywistego wpływu 

reformy na rynek kapitałowy i cenę akcji. Nie można również zagwarantować, że nie zostanie przeprowadzona kolejna reforma, która 

doprowadzi do całkowitej likwidacji OFE. Nieprzewidywalność skali odpływu środków z OFE w związku z dobrowolnością uczestnictwa 

w OFE oraz obowiązkiem dostosowania portfeli OFE do wymogów Ustawy może również zniechęcać inwestorów do inwestowania w 

akcje spółek notowanych na GPW. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że obecna reforma OFE może negatywnie wpłynąć na notowania Akcji Dopuszczanych, jak 

również na wolumen obrotu Akcjami Dopuszczanymi na GPW, ich płynność oraz strukturę akcjonariatu Spółki. 
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ROZDZIAŁ III: CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI  

Cele Oferty obejmują: 

 Sprzedaż Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, 

 Wzmocnienie wizerunku Spółki poprzez uzyskanie statusu spółki giełdowej, 

 Zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu umożliwiającego dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do 

obrotu na GPW, 

 Zwiększenie płynności obrotu Akcjami Dopuszczanymi Spółki. 

Oferta nie obejmuje nowej emisji akcji Spółki. 

Emitent nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. 
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ROZDZIAŁ IV: ROZWODNIENIE  

1. Rozwodnienie 

Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco  

Akcjonariusz Liczba akcji 

% udział w 

strukturze 

kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Krokus Chem  6.520.100 65,20% 6.520.100 54,65% 

Dominik Tomczyk 1.486.516 14,87% 2.675.729 22,43% 

Patrycja Stokłosa 437.518 4,38% 787.532 6,60% 

Iwar Przyklang  437.518 4,38% 437.518 3,67% 

Vataro Holdings  437.518 4,38% 437.518 3,67% 

Jacek Stelmach  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Piotr Kosiński  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Pozostali 255.420 2,55% 348.080 2,92% 

Razem 10.000.000 100,00% 11.929.673 100,00% 

Źródło: Emitent. 

W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający mają zamiar dokonać sprzedaży do 3.819.865 Akcji Oferowanych. 

Poniżej została przedstawiona struktura akcjonariatu Spółki obliczona w sytuacji, w której Akcjonariusze dokonają sprzedaży 

wszystkich Akcji Sprzedawanych. 

Akcjonariusz Liczba akcji 

% udział w 

strukturze 

kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Krokus Chem  3.260.050 32,60% 3.260.050 27,33% 

Dominik Tomczyk 1.189.213 11,89% 2.378.426 19,94% 

Patrycja Stokłosa 350.014 3,50% 700.028 5,87% 

Iwar Przyklang  350.014 3,50% 350.014 2,93% 

Vataro Holdings  350.014 3,50% 350.014 2,93% 

Jacek Stelmach  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Piotr Kosiński  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Pozostali 255.420 2,55% 348.080 2,92% 

Akcje Oferowane 3.819.865 38,20% 3.819.865 32,02% 

Razem 10.000.000 100,00% 11.929.673 100,00% 

Źródło: Emitent. 

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty, udział akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 

akcji będzie kształtował się na poziomie około 61,80%, a udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie około 

38,20%. Po przeprowadzeniu Oferty udział dotychczasowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu wyniesie około 

67,98%, a udział nowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu wyniesie około 32,02%. Oferta nie obejmuje nowej emisji 

akcji Spółki i w związku z tym nie będzie skutkowała rozwodnieniem. 

2. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta co do 
uczestnictwa w Ofercie 

Zgodnie z oświadczeniami znaczni akcjonariusze tj. posiadający przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

oraz członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie zamierzają uczestniczyć w Ofercie. 
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ROZDZIAŁ V: POLITYKA DYWIDENDY 

1. Zasady polityki Emitenta dotyczącej wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację 

Zarządu w tym zakresie. 

Spółka określiła politykę dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 33/2014 z dnia 12 maja 2014 roku Zarząd zamierza w najbliższych 

latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 30-50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy. Ostateczna 

rekomendacja co do wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2014–2017 będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej 

branży, w tym przede wszystkim od perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji 

finansowej Spółki oraz przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów 

ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzie 

uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność 

Spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu. Wszystkie akcje 

Spółki mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w 

zysku Spółki pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na 

poczet dywidendy - uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej). Należy mieć także na uwadze ograniczenia dotyczące wysokość wypłaty 

dywidendy, które wynikają z postanowień umów kredytowych zawartych przez Spółkę opisanych na str. 94 Rozdział XII, pkt 16, 

Umowy kredytowe. Zgodnie z tymi umowami Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie wypłacać 

dywidendy w sposób naruszający określony w umowie  wskaźnik DSCR, a także że bez uprzedniej zgody nie będzie wypłacać 

dywidendy w wysokości ponad 50% zysku netto Spółki. 

Od uzyskanych na terytorium Polski przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu.  

Szczegóły dotyczące przepisów dotyczących opodatkowania znajdują się w Rozdziale XX Prospektu „Opodatkowanie”. 

2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami 
finansowymi 

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych (i) za rok 2011 – całość zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy, (ii) za rok 2012 

została wypłacona akcjonariuszom Spółki dywidenda w kwocie 0,40 zł na każdą akcję co łącznie pozwoliło na wypłatę akcjonariuszom 

dywidendy w kwocie 4 000 000 zł (2 000 000 zł pochodziło z kapitału zapasowego, a pozostałe 2 000 000 zł z zysku Spółki). Walne 

Zgromadzenie ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 11 kwietnia 2013 roku, w tym też terminie dywidenda została wypłacona 

akcjonariuszom. Dywidenda pochodząca z kapitału zapasowego została wypłacona akcjonariuszom w dniu 10 września 2013 roku. 

Dywidenda za 2013 rok została wypłacona z podziału zysku Spółki w dniu 1 kwietnia 2014 roku w kwocie 1 zł za każdą akcję (łącznie 

10 000 000 zł). 

Zgodnie z umowami z ING Bank Śląski z dnia 8 listopada 2011 roku Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank 

Śląski nie będzie wypłacać dywidendy w kwocie wyższej niż oznaczona w umowie. Na Datę Prospektu Spółka, dokonując wypłaty 

dywidendy w okresie obejmującym historyczne dane finansowe, nie naruszyła powyższych ograniczeń umownych. 

 

 

  



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

 

34 

ROZDZIAŁ VI: KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE  

1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Spółki do uzyskania dostępu do środków pieniężnych 

oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań, wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 

miesięcy licząc od Daty Prospektu. 

2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Poniższa tabela przedstawia dane o kapitalizacji i zadłużeniu Polwax według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. 

Informacje zamieszczone poniżej powinny być odczytywane i interpretowane razem z zamieszczonymi w Prospekcie historycznymi 

informacjami finansowymi zamieszczonymi w Rozdziale XXIV Prospektu „Historyczne informacje finansowe” oraz innymi informacjami 

finansowymi zawartymi w Prospekcie dotyczącymi kapitalizacji i zadłużenia Spółki. 

Tabela. Informacja dotycząca kapitalizacji i zadłużenia Emitenta (tys. zł) 

Lp. Pozycja 

30.06.2014 

dane według 

PSR 

(niezbadane) 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (I.A + I.B + I.C) 51 562 

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji) 8 435 

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów)  32 558 

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 10 569 

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) (II.A + II.B + II.C) 7 636 

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji)* 0  

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów)* 7 452 

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 184 

III. Kapitał własny 51 448 

A. Kapitał zakładowy 500 

B. Kapitał zapasowy 37 413 

C. Pozostałe kapitały 5 100 

D. Zysk z lat ubiegłych 0  

E. Zysk okresu bieżącego 8 435 

F. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 0  

G. Ogółem (I + II + III) 110 646 

Źródło: Sprawozdania Finansowe, dane zarządcze Emitenta. 

* Opis gwarancji oraz zabezpieczonych aktywów został zamieszczony w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy – umowy 

kredytowe”. 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

 

35 

Tabela. Informacja dotycząca wartości zadłużenia netto Emitenta (tys. zł) 

Lp. Pozycja 

30.06.2014 

dane według 

PSR 

(niezbadane) 

A. Środki pieniężne 1 686 
B. Ekwiwalent środków pieniężnych (weksle, czeki) 0 
C. Papiery krótkoterminowe przeznaczone do obrotu 0 
D. Płynność (A+B+C) 1 686 
E. Bieżące należności finansowe* 6 445 
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 27 308 
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 5 250 
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 2 864 
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 35 422 
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 27 291 
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki 7 452 
L. Wyemitowane obligacje 0 
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 184 
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 7 636 
O.  Zadłużenie finansowe netto (J+N) 34 927 

Źródło: Sprawozdania Finansowe, dane zarządcze Emitenta. 

* Pozycja bieżące należności finansowe obejmuje należności krótkoterminowe z wyłączeniem krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług. 

** Pozycja inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe obejmuje zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 

zaliczek otrzymanych na dostawy oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych. 

3. Zobowiązania pośrednie i warunkowe 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Spółka nie posiadała zobowiązań pośrednich i warunkowych. 

4. Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych 

Według stanu na Datę Prospektu nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Spółki poza poniższymi: 

 W umowach kredytowych tj. (i) z dnia 8 listopada 2011 roku oraz (ii) z dnia 18 września 2013 roku zawartych z ING 

Bankiem Śląskim zawarte zostały ograniczenia związane z poziomem inwestycji kapitałowych Spółki do 2016 roku, 

udzielaniem pożyczek, wypłatą dywidendy, udziałem w procesach łączenia i podziału, przejęciach, nabywaniu akcji, 

udziałów lub papierów wartościowych bez uprzedniej zgody banku. Szczegółowy opis umów kredytowych znajduje się w 

Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy – umowy kredytowe”. 
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ROZDZIAŁ VII: WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE  

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2011-2013 obejmują sprawozdanie 

finansowe za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 oraz śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 

2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku sporządzone według Ustawy o 

Rachunkowości (PSR – Polskie Standardy Rachunkowości). 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta zostały sporządzone i przedstawione w 

formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, z uwzględnieniem standardów i 

zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego sprawozdania finansowego Spółki.  

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi w Rozdziale VIII pkt 3 

Prospektu „Wyniki działalności”, w historycznych sprawozdaniach finansowych Emitenta zamieszczonych w Rozdziale XXIV 

Prospektu „Historyczne informacje finansowe” oraz z innymi danymi zaprezentowanymi w niniejszym Prospekcie.  

Sprawozdanie finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  zostało zbadane przez BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Śródroczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku zostały poddane przeglądowi przez BDO 

Sp. z o.o. 

Tabela. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi  

dane w tys. Zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży 95 597 85 779 241 093 260 482 273 304 

Zysk ze sprzedaży 9 682 8 022 26 055 25 999 22 898 

EBITDA 12 201 9 387 27 544 30 210 25 226 

EBIT (Zysk operacyjny) 10 802 7 995 24 869 27 237 22 168 

Zysk przed opodatkowaniem 10 470 7 364 24 287 24 540 22 459 

Zysk netto 8 435 5 902 19 968 19 409 17 940 

 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  40 565 24 089 3 973 15 337 9 793 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -3 611 -3 379 -10 655 -3 185 -1 208 

Wpływy 3 147 1 807 5 641 2 998 4 616 

Wydatki -6 758 -5 187 -16 297 -6 183 -5 824 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 724 -18 719 7 535 -10 755 -9 760 

Wpływy  163 480 24 021 107 825 16 120 

Wydatki -37 887 -19 199 -16 486 -118 579 -25 881 

 

dane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej 
30.06.2014 

(przegląd) 

30.06.2013 

(przegląd) 

31.12.2013 

(zbadane) 

31.12.2012 

(zbadane) 

31.12.2011 

(zbadane) 

Aktywa razem 114 442 97 391 142 143 115 435 108 327 

Aktywa trwałe 34 747 27 251 34 944 26 794 24 678 

Aktywa obrotowe 79 695 70 140 107 199 88 642 83 648 

Zapasy 55 654 45 637 24 048 29 941 24 728 

Należności krótkoterminowe 21 331 19 895 80 519 56 937 58 604 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 686 3 594 2 420 1 596 199 

Zobowiązania razem 59 198 52 309 84 348 72 777 43 092 

Zobowiązania długoterminowe  7 636 16 658 10 450 19 269 0 

 w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe 7 636 16 658 10 450 19 269 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 51 562 35 651 73 898 53 508 43 092 

 w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe 32 595 21 485 57 028 34 177 20 859 

Rezerwy na zobowiązania 3 795 4 134 4 783 5 614 7 874 

Kapitał własny 51 448 40 948 53 013 37 045 57 360 

Kapitał zakładowy 500 500 500 500 28 833 

Liczba akcji/udziałów (szt.)* 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 28 783 

Zysk na jedną akcję/udział (zł)* 0,84 0,59 2,00 1,94 623,29 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

* Na dzień 31.12.2011 roku odpowiednie wartości zostały obliczone dla udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax) ze względu na prowadzenie działalności 

gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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ROZDZIAŁ VIII: PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH  

1. Informacje ogólne  

Spółka sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy o Rachunkowości 

(PSR). Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zasad rachunkowości znajdują się w Sprawozdaniach Finansowych 

zamieszczonych w Rozdziale XXIV Prospektu „Historyczne informacje finansowe”. 

Prezentowane w Prospekcie historyczne informacje finansowe obejmują jednostkowe informacje finansowe Spółki za lata 2011-2013 

oraz za I półrocze 2014 roku. 

W latach 2004-2011 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS pod nazwą LOTOS Parafiny Sp. z o.o. W styczniu 2012 roku 

podpisana została umowa sprzedaży 100% udziałów w Spółce na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. Jednocześnie zmieniona została 

nazwa Spółki na Polwax Sp. z o.o., a następnie w dniu 25 maja 2012 roku zostało zarejestrowane przekształcenie Emitenta w spółkę 

akcyjną. W dniu 28 września 2012 roku Polwax S.A. jako spółka przejmująca dokonała połączenia przez przejęcie spółki Krokus 

Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (spółka przejmowana) na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez 

przeniesienie całego majątku Krokus Chem Sp. z o.o. na Polwax S.A. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów, 

poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek 

według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń. 

W wyniku przeprowadzonego połączenia Spółka dokonała przekształcenia danych porównywalnych za 2011 rok w stosunku do 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok. Dane porównywalne za 2011 roku zostały przekształcone w taki sposób, jakby 

połączenie zostało przeprowadzone na początek porównywalnego okresu. Przekształcone i zatwierdzone informacje liczbowe za 2011 

rok zostały zaprezentowane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16 do Rocznego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego w 

Rozdziale XXIV Prospektu „Historyczne informacje finansowe”. 

2. Istotne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Spółki 

Rozwój Spółki warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od Polwax, jak i czynniki wewnętrzne, związane bezpośrednio z 

działalnością Spółki. W opinii Zarządu wymienione poniżej czynniki należą do najważniejszych czynników mających wpływ na 

perspektywy rozwoju Polwax do końca roku obrotowego 2014. 

W opinii Emitenta nie występują żadne inne czynniki wpływające w istotny sposób na działalność operacyjną Polwax, poza 

wymienionymi w Rozdziale II Prospektu „Czynniki ryzyka”, w Rozdziale X Prospektu „Otoczenie prawne”, w Rozdziale XII pkt 5 

Prospektu „Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność Spółki”, w Rozdziale XII pkt 6 Prospektu „Informacja o tendencjach” oraz 

w niniejszym punkcie poniżej. 

2.1. Czynniki zewnętrzne 

Sytuacja makroekonomiczna i polityczna na rynkach działalności Spółki 

Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce oraz na świecie. Na wyniki finansowe generowane 

przez Polwax mają wpływ m.in. tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wzrost poziomu inwestycji, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna 

państwa. Korzystna koniunktura gospodarcza wpływa pozytywnie na wyniki finansowe osiągane przez Polwax. 

Istotny wpływ na sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym ma również niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie oraz sankcje 

gospodarcze nałożone na Rosję przez USA oraz UE. Dotychczas ogłoszone sankcje mają głównie charakter polityczny i nie mają 

znaczącego wpływu na handel Rosji z państwami zachodnimi, jednak nie można wykluczyć wzmocnienia sankcji, co w sposób istotny 

mogłoby wpłynąć m.in. na sytuację polskich przedsiębiorstw pozostających w relacjach handlowych z Rosją.  

Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Branża producentów parafin i wosków parafinowych, w której Spółka prowadzi działalność operacyjną, charakteryzuje się wysoką 

konkurencyjnością. Perspektywy rozwoju Polwax uzależnione są od stopnia nasilenia działań konkurencyjnych, zarówno ze strony firm 

krajowych, jak i firm zagranicznych, w tym w szczególności europejskich. Wzmocnienie presji konkurencyjnej w branży może wpłynąć 

negatywnie na wielkość przychodów oraz marż realizowanych przez Spółkę. 

Kształtowanie się cen surowców 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Spółki w bieżącym roku obrotowym jest kształtowanie się cen surowców 

wykorzystywanych do produkcji, w tym w szczególności cen gaczy parafinowych oraz surowców substytucyjnych takich jak olej 

palmowy, stearyna czy tłuszcze zwierzęce. 
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Dynamika i kierunki rozwoju rynku, na którym działa Spółka 

Perspektywy rozwoju Spółki uzależnione są od dynamiki i kierunku rozwoju rynków, na których Polwax prowadzi działalność, w tym w 

szczególności od rozwoju stosowanych technologii i oferowanych produktów oraz od zmian w zakresie preferencji i potrzeb odbiorców. 

Opis przewidywań Spółki w tym zakresie został zamieszczony w Rozdziale XI Prospektu „Otoczenie rynkowe”. 

Kształtowanie się kursów walutowych 

Działalność Spółki podlega w pewnym stopniu wpływowi wahań kursów walut obcych (w tym głównie EUR), co wynika z faktu 

prowadzenia sprzedaży eksportowej w EUR i ponoszenia większości kosztów surowcowych w EUR. Wahania kursów walut obcych 

względem PLN mają wpływ na rentowność działalności operacyjnej Spółki. Wzmocnienie EUR względem waluty polskiej ma 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, natomiast osłabienie EUR względem PLN wpływa pozytywnie na rentowność 

prowadzonej działalności operacyjnej Polwax. Spółka zarządza ryzykiem walutowym stosując następujące instrumenty 

zabezpieczające: zaciągnięcie i spłata finansowania dłużnego denominowanego w walucie obcej oraz zawieranie transakcji 

walutowych: spot, forward, transakcje zwrotnej wymiany walut, w których Polwax posiada przepływy walutowe z działalności 

podstawowej. Ponadto w ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem walutowym, z uwagi na niepewność przyszłych 

przepływów finansowych Spółka nie zawiera transakcji przekraczających 70% wartości prognozowanej ekspozycji walutowej w 

horyzoncie 12 miesięcy. 

Regulacje prawne wyznaczające zakres działalności Polwax 

Zakres działalności Polwax uzależniony jest od regulacji prawnych wskazanych w Rozdziale X Prospektu „Otoczenie prawne”. 

2.2. Czynniki wewnętrzne 

Zdolność do realizacji założonej strategii 

Perspektywy rozwoju Polwax w dużej mierze uzależnione są od sukcesu w realizacji strategii rozwoju Spółki, która została opisana w 

Rozdziale XII pkt 2 Prospektu „Strategia”. W szczególności dotyczy to rozszerzania oferty asortymentowej o nowe produkty do 

zastosowań specjalistycznych i przemysłowych. 

Relacje z dostawcami i odbiorcami 

Istotne znaczenie z punktu widzenia działalności operacyjnej oraz wyników finansowych Polwax mają utrzymywane przez Spółkę 

relacje handlowe z dostawcami oraz odbiorcami. W szczególności istotne znaczenie ma zdolność Spółki do pozyskiwania nowych 

kontraktów na dostawę produkowanych wyrobów. 

2.3. Inne czynniki 

Według stanu na Datę Prospektu nie są znane jakiekolwiek tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, 

poza wyżej wymienionymi oraz wskazanymi w Rozdziale XII Prospektu „Opis działalności Emitenta”, które wedle wszelkiego 

prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Polwax do końca 2014 roku.  

3. Wyniki działalności 

3.1. Wynik finansowy 

Przychody 

Tabela. Przychody Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży produktów  95 308 85 488 240 411 257 586 272 367 

Przychody ze sprzedaży wyrobów 95 058 85 289 239 939 256 931 271 949 

Przychody ze sprzedaży usług 251 198 472 655 418 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 288 291 682 2 896 938 

Razem przychody ze sprzedaży 95 597 85 779 241 093 260 482 273 304 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi była sprzedaż 

wyrobów parafinowych wykorzystywanych do produkcji zniczy i świec oraz specjalistycznych wyrobów parafinowych dla przemysłu, a 

także wyroby Zakładu Produkcji Zniczy i Świec.  
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W 2011 roku łączne przychody ze sprzedaży Emitenta wyniosły 273,3 mln zł. W 2012 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 

260,5 mln zł i były o 4,7% niższe niż w 2011 roku. Rok 2013 zakończył się spadkiem sprzedaży do poziomu 241,1 mln zł (spadek o 

7,4% w porównaniu do roku poprzedniego). Spadek przychodów ze sprzedaży Spółki w latach 2011-2013 wynikał głównie z 

ograniczenia sprzedaży w wybranych grupach produktowych (przede wszystkim produkty do wyrobów świecarskich, woski do 

zastosowań specjalnych, pozostałe wyroby dla przemysłu oraz wyroby Zakładu Produkcji Zniczy i Świec) wynikającego z koncentracji 

na sprzedaży produktów charakteryzujących się wyższą marżowością oraz z dokonanej korekty polityki handlowej Spółki, polegającej 

na koncentracji na sprzedaży do tych odbiorców, którzy wykazują największą wiarygodność finansową i współpraca z nimi rodzi 

możliwie niskie ryzyko kredytowe po stronie Spółki. Pomimo że Spółka w przeszłości nie doświadczyła znaczących problemów 

związanych z brakiem wiarygodności finansowej kontrahentów, opisana polityka handlowa została wprowadzona dla zapewnienia jak 

najlepszej jakości należności Polwax. Ponadto w analizowanym okresie Spółka przeprowadziła restrukturyzację kosztową (m.in. 

optymalizacja majątku trwałego, restrukturyzacja organizacyjna, restrukturyzacja zatrudnienia), dzięki czemu osiągnęła wzrost 

efektywności i wyższą rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. W I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży Spółki 

wyniosły 95,6 mln zł i były o 11,4% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.   

Relatywnie wysokie przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowane w 2012 roku wynikały z jednorazowych transakcji 

dokonanych wspólnie z partnerami handlowymi, zakładających zakup większej ilości surowca przez Polwax, a następnie odkup części 

nabytych surowców przez partnera. Ponadto w 2012 roku Spółka dokonała sprzedaży części zapasów materiałowych.  

Tabela. Przychody Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 w podziale na główne kategorie produktowe 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(niezbadane) 

2012 

(niezbadane) 

2011 

(niezbadane) 

Przychody ze sprzedaży wyrobów 95 058 85 289 239 939 256 931 271 949 

Wyroby do produkcji zniczy 60 243 50 771 119 188 128 349 112 686 

Produkty do wyrobów świecarskich 11 273 9 444 20 315 23 329 43 386 

Woski specjalne do produkcji świec 341 289 682 557 549 

Woski do zastosowań specjalnych 5 663 3 582 5 681 3 833 9 014 

Woski przeznaczone do kontaktu z żywnością 771 546 1 492 1 504 926 

Środki ochrony antykorozyjnej 1 452 1 629 3 172 1 028 308 

Produkty do impregnacji drewna 3 793 8 319 14 198 15 292 14 093 

Pozostałe wyroby dla przemysłu 7 085 7 657 14 983 17 455 24 165 

Antyzbrylacze do nawozów 3 157 1 986 4 776 6 600 1 752 

Kleje typu HotMelt 30 17 40 35 41 

Masy modelowe 11 3 14 15 3 

Powietrze sprężone 136 109 233 237 313 

Wyroby Zakładu Produkcji Zniczy i Świec 1 103 936 55 165 58 696 64 714 

Przychody ze sprzedaży usług 251 198 472 655 418 

Razem przychody ze sprzedaży produktów (wyroby + usługi) 95 308 85 488 240 411 257 586 272 367 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 288 291 682 2 896 938 

Razem przychody ze sprzedaży 95 597 85 779 241 093 260 482 273 304 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

Najistotniejsze pozycje przychodów ze sprzedaży produktów Spółki w latach 2011-2013 stanowiły:  

 Wyroby do produkcji zniczy – 49,7% przychodów ze sprzedaży wyrobów w 2013 roku (50,0% w 2012 roku, 41,4% w 2011 

roku) 

 Wyroby Zakładu Produkcji Zniczy i Świec – 23,0% przychodów ze sprzedaży wyrobów w 2013 roku (22,8% w 2012 roku, 

23,8% w 2011 roku) 

 Produkty do wyrobów świecarskich – 8,5% przychodów ze sprzedaży wyrobów w 2013 roku (9,1% w 2012 roku, 16,0% 

w 2011 roku). 

W I półroczu 2014 roku sprzedaż wyrobów do produkcji zniczy miała 63,4% udziału w przychodach ze sprzedaży wyrobów Spółki 

(59,5% w I półroczu 2013 roku), a produkty do wyrobów świecarskich – 11,9% (11,1% w I półroczu 2013 roku). Sprzedaż wyrobów 

Zakładu Produkcji Zniczy i Świec miała w I półroczu 2014 roku 1,2% udziału w przychodach ze sprzedaży wyrobów (1,1% w 

analogicznym okresie poprzedniego roku), co wynika z sezonowości sprzedaży w tym segmencie (koncentracja sprzedaży w 

miesiącach wrzesień-październik). 

Emitent w 2012 roku poszerzył swoją ofertę o produkt Luxolina H, wchodzący w skład wyrobów do produkcji zniczy, uzyskując z tego 

tytułu przychody w okresie 2012-2013 w wysokości odpowiednio 6,6 mln zł i 15,0 mln zł oraz 9,6 mln zł w I półroczu 2014 roku. W 

latach 2011-2013 wśród wyrobów niezwiązanych z produkcją zniczy i świec, stanowiących łącznie 18,6% przychodów ze sprzedaży 

wyrobów w 2011 roku oraz odpowiednio 17,9% i 18,5% przychodów ze sprzedaży produktów w latach 2012-2013, największy udział 

miały produkty do impregnacji drewna, woski do zastosowań specjalnych oraz antyzbrylacze do nawozów. Spółka w 2011 roku 
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wprowadziła do produkcji Emulsję LTP E-50 (będącą preparatem stosowanym do impregnacji drewna), której sprzedaż w latach 2011-

2013 wyniosła łącznie 3,6 mln zł (0,5 mln zł w I półroczu 2013 roku). W latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 roku istotny wzrost 

zanotowała sprzedaż środków ochrony antykorozyjnej (2011 rok – 0,3 mln zł, 2013 rok – 3,2 mln zł, I półrocze 2014 roku – 1,5 mln zł). 

Istotny wpływ na wzrost sprzedaży tej kategorii produktowej miało wprowadzenie do sprzedaży wyrobu MARWAX (środek ochrony 

antykorozyjnej), którego sprzedaż w latach 2012-2013 wyniosła odpowiednio 0,7 mln zł i 2,8 mln zł, a w I półroczu 2014 roku 

ukształtowała się na poziomie 1,3 mln zł. Ponadto wysoki wzrost w okresie 2011-2013 i w I półroczu 2014 roku zanotowały również 

antyzbrylacze do nawozów (2011 rok – 1,8 mln zł, 2013 rok – 4,8 mln zł oraz 3,2 mln zł w I półroczu 2014 roku). W wyniku 

wprowadzenia w 2012 roku do produkcji cerezyny białej (ujmowanej w kategorii woski do zastosowań specjalnych), Spółka w 2012 

roku i w 2013 roku uzyskała przychody z tego tytułu w wysokości odpowiednio 0,3 mln zł i 2,6 mln zł (1,6 mln zł w I półroczu 2014 

roku). Emitent w okresie 2011-2013 uzyskał przychody ze sprzedaży nowego wyrobu Granoma – jeden z rodzajów antyzbrylacza - w 

łącznej kwocie 7,0 mln zł.  

Tabela. Struktura geograficzna przychodów Emitenta w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014  

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży produktów 95 308 85 488 240 411 257 586 272 367 

Kraj 74 742 65 838 201 139 222 698 205 878 

Eksport 20 566 19 649 39 272 34 888 66 489 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 288 291 682 2 896 938 

Kraj - - 681 2 859 867 

Eksport - - 1 37 71 

Razem przychody ze sprzedaży  95 597 85 779 241 093 260 482 273 304 

Kraj - - 201 820 225 557 206 744 

Eksport - - 39 273 34 926 66 560 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent realizował sprzedaż głównie na rynku krajowym. W 2011 roku 

sprzedaż krajowa stanowiła 75,6% przychodów ze sprzedaży ogółem. W 2012 roku sprzedaż krajowa wzrosła, a poziom eksportu 

spadł o 48% w stosunku do 2011 roku i wyniósł 34,9 mln zł. Spadek eksportu wynikał w głównej mierze z koncentracji Emitenta na 

sprzedaży na rynku krajowym, na którym osiągalne były wyższe marże. Ponadto w ramach procesu przekształcenia struktury 

asortymentowej produkowanych wyrobów parafinowych Spółka zaprzestała eksportu świec przeznaczonych na rynek niemiecki, co 

było spowodowane m.in. negatywnym wpływem kształtowania się kursu walutowego EUR/PLN na rentowność sprzedaży na rynek 

niemiecki prowadzonej w tym segmencie. Sprzedaż eksportowa wzrosła w 2013 roku o 12,4% w stosunku do 2012 roku i stanowiła 

16,3% ogółu wielkości sprzedaży. Sprzedaż eksportowa w 2013 roku była lokowana głównie w Niemczech (50,8%), Holandii (16,4%) i 

na Węgrzech (12,2%).  

W I półroczu 2014 roku w strukturze geograficznej przychodów ze sprzedaży produktów (z wyłączeniem sprzedaży towarów i 

materiałów) dominowały przychody ze sprzedaży krajowej z 78,4-procentowym udziałem w przychodach ze sprzedaży produktów. W 

analogicznym okresie 2013 roku udział ten wyniósł 77,0%. Eksport stanowił 21,6% przychodów ze sprzedaży produktów Polwax w I 

półroczu 2014 roku (23,0% w I półroczu 2013 roku). 

Koszty działalności operacyjnej 

Poniżej zaprezentowano wysokość kosztów operacyjnych Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku. Poniższa tabela 

prezentuje koszty w układzie rodzajowym wraz z uzgodnieniem do kosztów w układzie kalkulacyjnym. 

Tabela. Koszty operacyjne Emitenta w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Amortyzacja 1 399 1 391 2 675 2 973 3 058 

Zużycie materiałów i energii 88 612 76 790 170 386 185 716 201 873 

Usługi obce 11 474 10 168 24 442 25 732 26 726 

Podatki i opłaty 906 854 1 115 1 237 1 085 

Wynagrodzenia 6 062 6 496 10 828 11 415 14 303 

Ubezpieczenia i inne świadczenia 1 708 1 806 2 902 3 593 3 553 

Pozostałe koszty rodzajowe 304 304 690 1 098 649 

Koszty według rodzaju razem 110 466 97 810 213 038 231 765 251 248 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -24 820 -20 312 1 375 34 -1 675 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 445 -2 326 -7 665 -7 196 -8 953 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -6 068 -5 745 -12 000 -13 355 -12 862 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 77 132 69 426 194 748 211 247 227 758 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 
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W latach 2011-2012 koszty wytworzenia sprzedanych produktów Spółki stanowiły odpowiednio 83,3% i 81,1% przychodów Spółki 

ogółem, a w 2013 roku wskaźnik ten spadł do 80,8%. W I półroczu 2014 roku koszty wytworzenia sprzedanych produktów miały 

80,7% udziału w sprzedaży w porównaniu do 80,9% w I półroczu 2013 roku. Spadek udziału kosztów według rodzaju ogółem w 

przychodach ze sprzedaży wynikał głównie z poprawy efektywności sprzedaży produktów Spółki i koncentracji na wyrobach 

wysokomarżowych. Pozwoliło to na osiągnięcie wyższych niż w latach poprzednich wyników na sprzedaży pomimo wahań popytu i 

cen na wyroby Spółki wynikających z kryzysu gospodarczego przy uwzględnieniu ryzyka kursowego (ekspozycja Polwax na wahania 

kursów walutowych wynika z przewagi kosztów operacyjnych denominowanych w walutach obcych nad przychodami – szczegóły 

zostały opisane w punkcie 2.1 powyżej). Wzrost rentowności Spółki zanotowany w 2013 roku wynikał również z pozytywnych efektów 

przeprowadzonej restrukturyzacji w zakresie zmian organizacyjnych obejmujących przekształcenie funkcjonujących do 2013 roku 

dwóch jednostek organizacyjnych, tj. Jednostki Biznesu Parafin oraz Jednostki Biznesu Świec, w trzy jednostki produkcyjne: Zakład 

Produkcji Parafin w Jaśle, Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zakład Produkcji Zniczy i Świec zlokalizowany 

w Czechowicach-Dziedzicach z ograniczeniem służb administracyjno-biurowych. 

Rysunek. Struktura kosztów surowcowych Spółki w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 (dane w mln zł) * 

 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

* Z kosztami transportu surowców włącznie. 

Najistotniejszą pozycję kosztową Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi stanowiło zużycie materiałów i 

energii, które utrzymywało się na poziomie ok. 80% kosztów rodzajowych Emitenta. Koszty te obejmują przede wszystkim zużycie 

gaczy parafinowych stanowiących podstawowy surowiec produkcyjny Polwax. Poza gaczem parafinowym Spółka wykorzystuje inne 

surowce parafinowe takie jak parafina P2, parafina NS, filtrat z gaczu, odciek, parafina DWC, a także szkło do produkcji zniczy oraz 

pozostałe surowce takie jak dodatki i adsorbenty (nabywane głównie w Europie Zachodniej), chemikalia, opakowania, barwniki, knoty. 

Według danych zarządczych Emitenta w 2013 roku około 17% zakupów surowcowych pochodziło z importu. 

Kolejnymi istotnymi pozycjami kosztów według rodzaju były koszty usług obcych (w tym głównie usługi transportowe oraz usługi 

magazynowe), stanowiące w analizowanym okresie od 10,4% do 11,5% oraz koszty wynagrodzeń, których udział w strukturze 

kosztów rodzajowych Spółki spadł w okresie 2011-2012 z 5,6% do 4,9%, a następnie wzrósł do 5,1% w 2013 roku. W I półroczu 2014 

roku koszty wynagrodzeń stanowiły 5,5% kosztów według rodzaju Spółki (6,6% w I półroczu 2013 roku). Spadek kosztów 

wynagrodzeń w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynikał z przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia, w 

wyniku której liczba zatrudnionych w Spółce w tym okresie zmniejszyła się o 12%. Znaczącą pozycję kosztów operacyjnych Spółki w 

latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku stanowiły koszty remontów i konserwacji, obejmujące zarówno koszty usług 

remontowych, jak i zużycie materiałów i energii do remontów. Według danych zarządczych Spółki w 2011 roku koszty te wyniosły 5,4 

mln zł, w 2012 roku ukształtowały się na poziomie 3,9 mln zł, a w 2013 roku ich wartość wyniosła 3,3 mln zł. W I półroczu 2014 roku 

koszty remontów i konserwacji wyniosły 1,4 mln zł. 

Wartość amortyzacji spadła w analizowanym okresie z 3,1 mln zł w 2011 roku do 3,0 mln zł w 2012 roku i 2,7 mln zł w 2013 roku. 

Spadek kosztów amortyzacji w analizowanym okresie wynikał z dokonanej w latach 2011 i 2012 sprzedaży zbędnych środków 

trwałych, w tym głównie maszyn i urządzeń, oraz z całkowitego zamortyzowania niektórych składników majątkowych. W I półroczu 

2014 roku koszty amortyzacji ukształtowały się na poziomie 1,4 mln zł (poziom zbliżony do wartości z I półrocza 2013 roku). 
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Rysunek. Koszty działalności operacyjnej Spółki w układzie kalkulacyjnym w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 roku 

 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu uległy zmniejszeniu w latach 2011-2013, a wzrost ich udziału w kosztach działalności 

operacyjnej Spółki z 8,7% w 2011 roku do 9,2% w 2013 roku wynikał głównie ze zmniejszenia kosztów operacyjnych ogółem w tym 

okresie. W I półroczu 2014 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wykazały wyższy poziom niż w analogicznym okresie 

poprzedniego roku. Koszty sprzedaży w I półroczu 2014 roku były o 5,1% wyższe niż w I półroczu 2013 roku, a w przypadku kosztów 

ogólnego zarządu wskaźnik ten wyniósł 5,6%. Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 3,3% 

w 2011 roku, a w 2012 roku zmniejszył się do 2,8%. W 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 3,2%. W I półroczu 2014 roku koszty 

sprzedaży miały 2,6% udziału w przychodach ze sprzedaży (2,7% w I półroczu 2013 roku). Koszty ogólnego zarządu stanowiły w 

latach 2011-2012 odpowiednio 4,7% i 5,1% przychodów ze sprzedaży, a w 2013 roku ukształtowały się na poziomie 5,0% przychodów 

ze sprzedaży Polwax. W I półroczu 2014 roku koszty ogólnego zarządu stanowiły 6,3% zrealizowanych przychodów ze sprzedaży 

(6,7% w I półroczu 2013 roku). 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na działalności operacyjnej 

W poniższej tabeli zaprezentowano najistotniejsze pozycje pozostałych przychodów i kosztów Spółki w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi.  

Tabela. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Emitenta w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 roku 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Pozostałe przychody operacyjne 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 68 76 165 27 

Inne przychody operacyjne 1 137 132 368 1 745 768 

Dotacje 163 0 0 0 0 

Razem pozostałe przychody operacyjne 1 302 200 444 1 910 796 

Pozostałe koszty operacyjne  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 106 192 1 473 489 721 

Inne koszty operacyjne 75 34 156 182 804 

Razem pozostałe koszty operacyjne 182 227 1 630 671 1 526 

Saldo pozostałej działalności operacyjnej 1 120 -26 -1 186 1 239 -730 

Udział w wyniku EBIT 10,4% -0,3% -4,8% 4,5% -3,3% 

      

Zysk z działalności operacyjnej 10 802 7 995 24 869 27 237 22 168 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

W latach 2011 i 2013 saldo pozostałej działalności operacyjnej miało ujemny wpływ na wielkość wyniku na działalności operacyjnej 

Spółki. W 2012 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było dodatnie i stanowiło 4,5% wyniku EBIT okresu. W I 

półroczu 2014 roku saldo pozostałej działalności operacyjnej było dodatnie i stanowiło 10,4% wyniku EBIT tego okresu. 

Wielkość pozostałych przychodów operacyjnych w 2011 roku wyniosła 0,8 mln zł oraz 1,9 mln zł w 2012 roku, a w 2013 roku spadła 

do poziomu 0,4 mln zł. W I półroczu 2014 roku pozostałe przychody operacyjne Spółki wyniosły 1,3 mln zł wobec 0,2 mln zł w 

analogicznym okresie poprzedniego roku. Najistotniejszy wpływ na wielkości pozostałych przychodów operacyjnych w latach 2011-

2013 oraz w I półroczu 2014 roku miały odwrócenia odpisów aktualizujących wyroby gotowe i surowce. W 2011 roku odwrócono 

odpisy aktualizujące w wysokości 0,4 mln zł, w 2012 roku w wysokości 1,3 mln zł, a w 2013 roku w wysokości 0,3 mln zł. W I półroczu 

2014 roku dokonano odwrócenia odpisów aktualizujących wyroby gotowe i surowce na łączną kwotę 1,1 mln zł. 
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W latach 2011-2013 pozostałe koszty operacyjne były związane głównie z odpisami aktualizującymi zapasy. W 2011 roku utworzono 

odpisy w wysokości 0,6 mln zł, w 2012 roku w wysokości 0,3 mln zł, a w 2013 roku w wysokości 1,4 mln zł. Ponadto do pozostałych 

kosztów operacyjnych w 2011 roku zaliczono straty z likwidacji zapasów w kwocie 0,4 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne w I 

półroczu 2014 roku wyniosły łącznie 0,2 mln zł. 

Wynik na działalności operacyjnej 

Zysk na działalności operacyjnej Emitenta w 2011 roku wyniósł 22,2 mln zł. W 2012 roku Spółka odnotowała wzrost zysku na 

działalności operacyjnej o 22,9% (do 27,2 mln zł), przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży o 4,7% i zmniejszeniu 

kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o 7,2%. Dodatkowo saldo pozostałej działalności operacyjnej stanowiło 4,5% zysku na 

działalności operacyjnej okresu. Rok 2013 zakończył się spadkiem wartości zysku na działalności operacyjnej do poziomu 24,9 mln zł, 

tj. o 8,7%, pomimo nieznacznego wzrostu zysku na sprzedaży osiągniętego w tym okresie w porównaniu do roku poprzedniego. 

Spadek wyniku operacyjnego w 2013 roku wynikał z ujemnego salda na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mln zł. W 

I półroczu 2014 roku Spółka wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 10,8 mln zł, tj. o 35,1% wyższy niż w I 

półroczu 2013 roku. Wyższy wynik operacyjny w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wynikał z jednej strony ze 

wzrostu zysku ze sprzedaży o 20,7% w tym okresie, a z drugiej strony z dodatniego salda pozostałej działalności operacyjnej (w I 

półroczu 2013 roku pozostała działalność operacyjna miała niewielki wpływ na poziom wyniku na działalności operacyjnej Polwax). 

Przychody i koszty finansowe, Wynik netto 

Poniżej zestawiono główne pozycje przychodów i kosztów finansowych w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku.  

Tabela. Przychody i koszty finansowe Emitenta w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 roku 

dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przychody finansowe 

Odsetki 539 406 1 889 1 586 1 566 

Zysk ze zbycia inwestycji 0 70 123 0 100 

Inne 130 137 0 0 95 

Razem przychody finansowe 668 612 2 011 1 586 1 761 

Koszty finansowe 

Odsetki 887 1 244 2 508 3 690 1 470 

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 11 0 

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 41 0 0 

Inne 113 0 45 582 0 

Razem koszty finansowe 1 000 1 244 2 594 4 283 1 470 

Saldo przychodów i kosztów finansowych -332 -631 -582 -2 697 291 

      

Zysk brutto 10 470 7 364 24 287 24 540 22 459 

Podatek dochodowy 2 035 1 462 4 319 5 131 4 518 

Zysk netto 8 435 5 902 19 968 19 409 17 940 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Przychody finansowe w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku obejmowały głównie odsetki od należności wynikające z 

zapisów umowy handlowej zawartej z Jeronimo Martins Polska na dostawę zniczy. Odsetki te są naliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie terminów zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku gdy uzgodniony pomiędzy kontrahentami 

termin płatności wynosi więcej niż 30 dni, wierzyciel może wymagać odsetek ustawowych. W relacjach handlowych z Jeronimo 

Martins Polska odsetki takie są stosowane. Odsetki te nie mają natury odsetek karnych, ponieważ dotyczą płatności dokonanych w 

przewidzianych umową terminach. W związku z powyższym odsetki od należności księgowane jako przychody finansowe Spółki 

związane są z przychodami operacyjnymi z działalności Polwax. Według danych zarządczych Emitenta w latach 2011-2012 odsetki te 

wynosiły 1,4 mln zł rocznie, a w 2013 roku wyniosły 1,3 mln zł. W I półroczu 2014 roku wysokość odsetek od należności wyniosła 0,3 

mln zł. 

Inne przychody finansowe wykazane w 2011 roku obejmowały wynik na różnicach kursowych w kwocie 0,1 mln zł. Ponadto w latach 

2011 i 2013 zaksięgowano zysk ze zbycia inwestycji dotyczący realizacji kontraktów forward (odpowiednio po 0,1 mln zł w każdym z 

tych lat). 

W kategorii kosztów finansowych główną pozycję stanowiły koszty z tytułu odsetek od wykorzystywanych kredytów bankowych. W 

2011 roku koszty odsetek wyniosły 1,5 mln zł, w 2012 roku wzrosły do 3,7 mln zł, a w 2013 roku ukształtowały się na poziomie 2,5 mln 

zł. W I półroczu 2014 roku koszty odsetek wyniosły 0,9 mln zł i były niższe niż koszty odsetkowe poniesione w analogicznym okresie 

poprzedniego roku (1,2 mln zł). Inne koszty finansowe poniesione w 2012 roku związane były m.in. z wynikiem na różnicach 

kursowych w kwocie 0,5 mln zł oraz z kosztami poniesionymi w związku z połączeniem spółki Krokus Chem Sp. z o.o. (36,1 tys. zł). 
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W rezultacie przychody i koszty finansowe netto zwiększyły wynik finansowy Spółki w kwocie 0,3 mln zł w 2011 roku, a w latach 2012-

2013 obciążyły wynik finansowy odpowiednio o 2,7 mln zł i 0,6 mln zł. W I półroczu 2014 roku saldo przychodów i kosztów 

finansowych miało ujemny wpływ na wynik finansowy Spółki w wysokości 0,3 mln zł. 

Wynik netto 

Zysk netto Emitenta w 2011 roku wyniósł 17,9 mln zł, a w 2012 roku wzrósł do 19,4 mln zł, tj. o 8,2%. Wzrost zysku netto w 2012 roku 

względem 2011 roku wynikał głównie ze wzrostu zysku z działalności operacyjnej. Ponadto istotny wpływ na wynik netto 2012 roku 

miało ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w wysokości 2,7 mln zł. W 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto w 

wysokości 20,0 mln zł, który wynikał głównie ze zrealizowanego zysku na działalności operacyjnej w wysokości 24,9 mln zł. Zysk netto 

osiągnięty w 2013 roku był o 2,9% wyższy niż w 2012 roku. W I półroczu 2014 roku zysk netto Polwax wyniósł 8,4 mln zł i był o 42,9% 

wyższy niż w I półroczu 2013 roku, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu zysku na działalności operacyjnej o 35,1% osiągniętego 

w tym okresie. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi efektywna stopa podatkowa wynosiła od 18% do 21%. 

3.2. Sytuacja finansowa 

Aktywa 

Poniższa tabela przedstawia wartość aktywów w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

Tabela. Aktywa Emitenta w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 

dane w tys. zł 
30.06.2014 

(przegląd) 

30.06.2013 

(przegląd) 

31.12.2013 

(zbadane) 

31.12.2012 

(zbadane) 

31.12.2011 

(zbadane) 

Wartości niematerialne i prawne 623 749 684 486 284 

Rzeczowe aktywa trwałe 33 121 25 428 32 818 25 014 22 280 

Środki trwałe 31 855 21 135 20 154 19 921 22 089 

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 516 562 539 585 631 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 306 14 855 14 409 13 593 14 376 

Urządzenia techniczne i maszyny 11 366 4 966 4 518 5 189 6 600 

Środki transportu 584 632 577 398 326 

Inne środki trwałe 83 119 111 156 155 

Środki trwałe w budowie 1 266 1 391 12 664 2 202 191 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 2 903 0 2 892 0 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 0 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 003 1 074 1 443 1 293 2 114 

Razem aktywa trwałe 34 747 27 251 34 944 26 794 24 678 

Zapasy 55 654 45 637 24 048 29 941 24 728 

Materiały 24 388 18 105 16 984 20 737 15 872 

Półprodukty i produkty w toku 2 562 1 795 1 091 1 161 1 625 

Produkty gotowe 28 561 25 690 5 908 8 001 7 040 

Towary 70 39 65 43 192 

Zaliczki na dostawy 74 7 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 21 331 19 895 80 519 56 937 58 604 

Inwestycje krótkoterminowe 1 686 3 594 2 420 1 596 199 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 024  1 013 212 167 116 

Razem aktywa obrotowe 79 695 70 140 107 199 88 642 83 648 

RAZEM AKTYWA 114 442 97 391 142 143 115 435 108 327 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wartość sumy aktywów Spółki wzrosła z 108,3 mln zł na koniec 2011 roku 

do 115,4 mln zł na koniec 2012 roku (wzrost o 6,6% w stosunku do 2011 roku), a na koniec 2013 roku wyniosła 142,1 mln zł (wzrost o 

31,2% w stosunku do 2011 roku). Źródłem tak znaczącego zwiększenia się sumy bilansowej w latach 2011-2013 był głównie wzrost 

w 2013 roku aktywów trwałych w pozycji środki trwałe w budowie związany w znacznym stopniu z opisaną w Rozdziale XII punkt 10 

Prospektu „Informacje o inwestycjach Emitenta” inwestycją w budowę instalacji odolejania gaczy parafinowych (komora Sulzera) oraz 

wzrost aktywów obrotowych w pozycji należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (55,4 mln zł – 2011 rok, 76,8 mln zł – 2013 

rok). Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku suma bilansowa Spółki wynosiła 114,4 mln zł i była o 19,5% niższa niż na koniec 

2013 roku. Spadek sumy bilansowej Polwax w I półroczu 2014 roku wynikał głównie ze spadku należności krótkoterminowych z tytułu 

dostaw i usług do poziomu 14,9 mln zł, co wynika z sezonowości sprzedaży w segmencie zniczy i świec. 

W latach 2011-2013 w strukturze majątku Spółki dominował majątek obrotowy. W 2011 roku aktywa trwałe i obrotowe stanowiły 

odpowiednio 22,8% i 77,2% sumy bilansowej Spółki. Najistotniejszą pozycję aktywów trwałych stanowiły rzeczowe aktywa trwałe 

w kwocie 22,3 mln zł, w których 99,1% udziału miały rzeczowe aktywa trwałe. W kategorii aktywów obrotowych główne pozycje 

obejmowały należności krótkoterminowe w kwocie 58,6 mln zł oraz zapasy w kwocie 24,7 mln zł.  
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W 2012 roku struktura aktywów Emitenta nie uległa znaczącym zmianom, a udział aktywów trwałych i obrotowych w sumie bilansowej 

wynosił odpowiednio 23,2% i 76,8%. Najistotniejszymi zmianami w 2012 roku był wzrost wartości bilansowej rzeczowych aktywów 

trwałych z 22,3 mln zł na koniec 2011 roku do 25,0 mln zł na koniec 2012 roku, wynikający głównie ze wzrostu wartości pozycji środki 

trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie wynikającego z realizowanych inwestycji Spółki (inwestycja w budowę komory 

Sulzera została zakończona dopiero w 2014 roku). Wzrost wartości aktywów obrotowych według stanu na koniec 2012 roku wynikał 

m.in. ze wzrostu zapasów, w tym głównie wzrostu wartości materiałów (15,9 mln zł na koniec 2011 roku oraz 20,7 mln zł na koniec 

2012 roku), a także ze wzrostu środków pieniężnych (1,6 mln zł na koniec 2012 roku w porównaniu do 0,2 mln zł według stanu na 

koniec 2011 roku).  

Struktura aktywów w 2013 roku była zbliżona do roku poprzedniego – aktywa trwałe i obrotowe stanowiły odpowiednio 24,6% i 75,4% 

sumy bilansowej Spółki. Znaczący wzrost zanotowały rzeczowe aktywa trwałe, które na koniec 2013 roku wyniosły 32,8 mln zł (wzrost 

o 31,2% w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku). Wzrost ten związany był z inwestycją Spółki w budowę komory Sulzera, 

przyjętą na środki trwałe w 2014 roku. W zakresie aktywów obrotowych istotny wzrost dotyczył należności krótkoterminowych (wzrost 

o 41,4% w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego). Wysoki poziom należności handlowych w bilansie Polwax stanowi 

głównie odzwierciedlenie realizacji sprzedaży zniczy w szczycie sezonu (wrzesień – październik) i związanych z tym zmian w 

wielkości, harmonogramie i strukturze dostaw w poszczególnych miesiącach dla głównego kontrahenta w tym segmencie. W efekcie 

spłata większości należności handlowych z tytułu dostaw zniczy w szczycie sezonu następuje dopiero na początku kolejnego okresu 

sprawozdawczego. Możliwość zaoferowania kontrahentom takiej formy kredytu kupieckiego pozwala Spółce na pozyskanie i realizację 

kontraktów w pożądanym wymiarze wolumenowym umożliwiającym osiągnięcie zakładanej rentowności segmentu produkcji zniczy i 

świec. Wzrost należności handlowych na koniec 2013 roku w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku wynikał z faktu, iż uzgodniony 

z głównym kontrahentem harmonogram dostaw zniczy w 2013 roku zakładał realizację dostaw w późniejszym niż w poprzednich 

latach terminie, co przy stosowanych w tym kontrakcie terminach płatności sprawiło, iż większa część płatności w porównaniu do lat 

2011 i 2012 przypadła w styczniu kolejnego roku.  

Spadek wartości zapasów w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku był pochodną zmniejszenia wysokości przychodów ze sprzedaży 

w tym okresie. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku aktywa trwałe miały 30,4% udział w sumie bilansowej Spółki, a udział aktywów 

obrotowych wyniósł 69,6%. Wartość aktywów trwałych Polwax pozostała na podobnym poziomie w stosunku do stanu na koniec 2013 

roku, co wynikało z niewielkich inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe zrealizowanych w I półroczu 2014 roku w stosunku do roku 2013. 

W związku z przyjęciem inwestycji w komorę Sulzera na środki trwałe dokonanym w I półroczu 2014 roku, wartość środków trwałych 

wzrosła z 20,2 mln zł na koniec 2013 roku do 31,9 mln zł na koniec I półrocza 2014 roku, a wartość środków trwałych w budowie 

zmniejszyła się z 12,7 mln zł na koniec 2013 roku do 1,3 mln zł według stanu na 30 czerwca 2014 roku. Wartość aktywów obrotowych 

na dzień 30 czerwca 2014 roku była znacząco niższa niż na koniec grudnia 2013 roku, co wynikało ze spadku należności handlowych 

z 76,8 mln zł do 14,9 mln zł w tym okresie. Wynika to z opisanej wyżej specyfiki działalności Spółki w segmencie zniczy i świec. 

Pasywa 

Tabela. Pasywa Emitenta w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 

dane w tys. zł 
30.06.2014 

(przegląd) 

30.06.2013 

(przegląd) 

31.12.2013 

(zbadane) 

31.12.2012 

(zbadane) 

31.12.2011 

(zbadane) 

Kapitał (fundusz) podstawowy  500 500 500 500 28 833 

Kapitał (fundusz) zapasowy 37 413 29 445 27 445 12 120 5 487 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 -84 0 

Zysk (strata) netto 8 435 5 902 19 968 19 409 17 940 

Razem kapitał (fundusz) własny 51 448 40 948 53 013 37 045 57 360 

Rezerwy na zobowiązania 3 795 4 134 4 783 5 614 7 874 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69 71 287 277 304 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 675 4 063 4 476 5 304 7 186 

Pozostałe rezerwy 51 0 20 33 385 

Zobowiązania długoterminowe 7 636 16 658 10 450 19 269 0 

Kredyty i pożyczki 7 452 16 435 10 247 19 269 0 

Inne zobowiązania finansowe 184 223 204 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 51 562 36 651 73 898 53 508 43 092 

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 9 920 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0 9 920 

    - do 12 miesięcy 0 0 0 0 9 920 

Wobec pozostałych jednostek 51 183 35 190 73 652 53 186 32 869 

Kredyty i pożyczki 32 558 21 457 56 953 34 177 20 859 

Inne zobowiązania finansowe 37 28 75 0 0 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16 140 10 488 12 759 14 463 10 472 

    - do 12 miesięcy 16 140 10 488 12 759 14 463 10 472 

Zaliczki otrzymane na dostawy 19 2 0 3 3 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 391 1 329 950 1 178 802 
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dane w tys. zł 
30.06.2014 

(przegląd) 

30.06.2013 

(przegląd) 

31.12.2013 

(zbadane) 

31.12.2012 

(zbadane) 

31.12.2011 

(zbadane) 

Z tytułu wynagrodzeń 595 577 622 596 596 

Inne 444 1 309 2 293 2 770 137 

Fundusze specjalne 379 461 246 321 302 

Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 993 56 444 89 131 78 390 50 966 

RAZEM PASYWA 114 442 97 391 142 143 115 435 108 327 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

W latach 2011-2013 pasywa Spółki wzrosły z poziomu 108,3 mln zł w 2011 roku do 142,1 mln zł w 2013 roku. Według stanu na 30 

czerwca 2014 roku wartość pasywów wyniosła 114,4 mln zł. Wartość kapitałów własnych ogółem w 2011 roku wyniosła 57,4 mln zł, w 

tym kapitał zakładowy 28,8 mln zł.  

W 2012 roku w wyniku połączenia Spółki z Krokus Chem Sp. z o.o. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a 

następnie umorzenie przejętych w wyniku połączenia akcji własnych, co w efekcie spowodowało obniżenie kapitału podstawowego do 

kwoty 0,5 mln zł. Szczegółowe informacje na temat połączenia Polwax z Krokus Chem Sp. z o.o. znajdują się w dodatkowej nocie 

objaśniającej nr 20 do Rocznego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego w Rozdziale XXIV Prospektu „Historyczne informacje 

finansowe”. Spółka przekazała cały zrealizowany w 2011 roku zysk netto na kapitał zapasowy. 

W 2013 roku kapitał własny Spółki wzrósł w wyniku przekazania na kapitał zapasowy części zysku roku poprzedniego w kwocie 

17,3 mln zł. Zysk netto za 2012 rok w wysokości 19,4 mln zł został przeznaczony również na pokrycie nierozliczonej straty roku 

poprzedniego powstałej w wyniku rozliczenia połączenia przez przejęcie Krokus Chem Sp. z o.o. (0,1 mln zł) i na wypłatę dywidendy 

(2 mln zł). Ponadto dokonano wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 2,0 mln zł. 

Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 20,0 mln zł został przeznaczony na kapitał zapasowy (10,0 mln zł) oraz na dywidendę 

(10 mln zł). W rezultacie na koniec czerwca 2014 roku kapitał zapasowy wynosił 37,4 mln zł, a wartość kapitałów własnych ogółem 

ukształtowała się na poziomie 51,4 mln zł. 

W latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 roku rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się z 7,9 mln zł w 2011 roku do 4,8 mln zł w 2013 

roku i 3,8 mln zł w I półroczu 2014 roku, głównie ze względu na zmniejszenie rezerw na premie oraz na świadczenia emerytalne i 

podobne. 

Wzrost zobowiązań ogółem Emitenta w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku związany był z kredytem akwizycyjnym przejętym w 

wyniku połączenia Spółki z Krokus Chem Sp. z o.o. Zobowiązania długoterminowe w 2013 roku oraz w I półroczu 2014 roku 

zmniejszyły się w wyniku postępującej spłaty powyższego kredytu. 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w latach 2011-2013 o 30,8 mln zł, tj. o 71,5%. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze 

zwiększenia zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych o 36,1 mln zł w tym okresie i jest związany w głównej mierze z 

odnotowanym w prezentowanych okresach wzrostem należności handlowych. Wzrost poziomu należności powoduje zamrożenie 

środków pieniężnych Spółki i w związku z tym przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania Emitenta na finansowanie bieżącej 

działalności operacyjnej za pomocą zewnętrznych źródeł kapitału, tj. kredytami bankowymi, a w konsekwencji do wzrostu zadłużenia 

bankowego w ujęciu rok do roku. Wyjaśnienie wzrostu poziomu należności handlowych na koniec 2013 roku w porównaniu do stanu 

na koniec 2012 roku zostało zamieszczone w akapicie „Aktywa” powyżej. W mniejszym stopniu wzrost zobowiązań krótkoterminowych 

z tytułu kredytów i pożyczek w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi był związany z przejęciem przez Spółkę w 

2012 r. kredytu akwizycyjnego udzielonego spółce Krokus Chem Sp. z o.o. Bieżąca część tego kredytu ujmowana w zobowiązaniach 

krótkoterminowych Spółki wynosiła w latach 2012-2013 odpowiednio 6,5 mln zł oraz 5,3 mln zł. Z uwagi na spadek poziomu 

należności handlowych w I półroczu 2014 roku w stosunku do 2013 roku, zmniejszeniu uległ również stan zadłużenia Spółki z tytułu 

krótkoterminowych kredytów (spadek z 57,0 mln zł do 32,6 mln zł w tym okresie). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się 

z 20,4 mln zł w 2011 roku do 14,5 mln zł w 2012 roku oraz 12,8 mln zł w 2013 roku, a w I półroczu 2014 roku wyniosły 16,1 mln zł. 

Zmiany dotyczące poziomu zobowiązań handlowych miały w stosunku do zmian poziomu kredytów i pożyczek krótkoterminowych 

mniejszy wpływ na całość zobowiązań krótkoterminowych i odzwierciedlały zmiany zarówno struktury, harmonogramu zakupów, jak i 

cen nabywanych przez Spółkę dóbr i usług.  

Źródła finansowania Polwax obejmują: 

 Kapitał własny – powstały głównie z zysków wygenerowanych w kolejnych okresach, 

 Kredyt kupiecki – zobowiązania handlowe, 

 Kredyty bankowe obrotowe i w rachunku bieżącym – finansowanie bieżącej działalności Spółki, 

 Kredyt inwestycyjny – kredyt akwizycyjny udzielony spółce Krokus Chem Sp. z o.o. (we wrześniu 2012 roku zarejestrowane 

zostało odwrotne połączenie Polwax z Krokus Chem Sp. z o.o.) przez ING Bank Śląski, którego termin ostatecznej spłaty 

przypada na 31 października 2016 roku, 

 Leasing operacyjny i finansowy – finansowanie środków transportu (samochody osobowe), 
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 Dotacja UE uzyskana na realizację projektu badawczego INNOCAST (zaawansowane technologie odlewnicze) opisanego 

w Rozdziale XII pkt 7 Prospektu „Badania i rozwój”. Spółka uzyskała dotację w wysokości 841 tys. zł na podstawie decyzji 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 19 listopada 2013 roku. W lutym 2014 roku nastąpiła częściowa wypłata 

dotacji (163 tys. zł),  

 Rezerwy oraz pozostałe zobowiązania. 

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zestawienie źródeł kapitału Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi (dane bilansowe). 

dane w tys. zł 
30.06.2014 

(przegląd) 

30.06.2013 

(przegląd) 

31.12.2013 

(zbadane) 

31.12.2012 

(zbadane) 

31.12.2011 

(zbadane) 

Kapitał własny 51 448 40 948 53 013 37 045 57 360 

Kredyt kupiecki (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług) 16 140 10 488 12 759 14 463 20 393 

Kredyty bankowe obrotowe i w rachunku bieżącym 27 307 14 858 51 687 27 666 20 859 

Kredyt inwestycyjny, w tym: 12 702 23 034 15 512 25 780 0 

Krótkoterminowa część zobowiązania 5 250 6 599 5 266 6 511 0 

Leasing finansowy 221 251 279 0 0 

Rezerwy oraz pozostałe zobowiązania 6 623 7 812 8 894 10 482 9 714 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat leasingu operacyjnego jako jednego ze źródeł finansowania Spółki w okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi. Emitent wykorzystywał w leasingu operacyjnym wyłącznie samochody osobowe. 

Dane w tys. zł 
I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(niezbadane) 

2012 

(niezbadane) 

2011 

(niezbadane) 

Łączna wartość przedmiotu leasingu 952 481 953 1 076 805 

Łączna wartość poniesionych opłat leasingowych 97 36 144 271 238 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

Szczegółowe dane dotyczące umów finansowych Spółki (umowy kredytów bankowych) zostały zamieszczone w Rozdziale XII pkt 16 

Prospektu „Istotne umowy”. Opis środków trwałych finansowanych leasingiem został zamieszczony w Rozdziale XII pkt 11 Prospektu 

„Znaczące środki trwałe Emitenta”. 

Potrzeby kapitałowe Spółki wynikają z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które związane jest z sezonowymi wahaniami sprzedaży 

zniczy i potrzebą finansowania produkcji kredytami obrotowymi. Podczas gdy produkcja zniczy realizowana jest przez Polwax przez 

cały rok, sprzedaż zniczy skoncentrowana jest we wrześniu i październiku. W związku z tym potrzeby kapitałowe Spółki podlegają 

zjawisku sezonowości. 

Przewidywane źródła finansowania konieczne do wywiązania się ze zobowiązań Polwax to posiadane środki własne oraz środki 

pochodzące z przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych generowanych przez działalność operacyjną, w szczególności 

zakumulowanego zysku netto. Ponadto Spółka przewiduje wykorzystywanie kredytów bankowych z przeznaczeniem na finansowanie 

bieżącej działalności Spółki. 

3.3. Przepływy środków pieniężnych 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi. 

Tabela. Przepływy pieniężne Spółki w latach 2011-2013 

dane w tys. zł I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Zysk / Strata netto 8 435 5 902 19 968 19 409 17 940 

Korekty razem 32 129 18 187 -15 995 -4 072 -8 147 

Amortyzacja 1 399 1 391 2 675 2 973 3 058 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -35 -21 29 17 1 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 681 1 153 2 178 3 601 1 403 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -131 -138 -157 -154 -137 

Zmiana stanu rezerw -988 -1 480 -831 -2 261 3 339 

Zmiana stanu zapasów -31 606 -15 696 5 893 -5 213 3 607 

Zmiana stanu należności 59 188 37 042 -23 582 1 667 -15 235 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 
4 157 -3 438 -2 006 -5 473 -3 235 
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dane w tys. zł I pół. 2014 

(przegląd) 

I pół. 2013 

(przegląd) 

2013 

(zbadane) 

2012 

(zbadane) 

2011 

(zbadane) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -373 -627 -194 770 -950 

Inne korekty -163 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 565 24 089 3 973 15 337 9 793 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Wpływy 3 147 1 807 5 641 2 998 4 616 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
3 85 96 410 36 

Inne wpływy inwestycyjne 3 144 1 722 5 546 2 588 4 580 

Wydatki 6 758 5 187 16 297 6 183 5 824 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
3 702 1 243 10 874 2 958 1 346 

Inne wydatki inwestycyjne 3 056 3 944 5 423 3 225 4 478 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 611 -3 379 -10 655 -3 185 -1 208 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Wpływy 163 480 24 021 107 825 16 120 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
0 0 0 39 379 410 

Kredyty i pożyczki 0 480 24 021 68 446 15 710 

Inne wpływy finansowe 163 0 0 0 0 

Wydatki 37 887 19 199 16 486 118 579 25 881 

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 79 103 0 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz jednostki dominującej 10 000 2 000 4 000 0 14 319 

Spłaty kredytów i pożyczek 27 174 16 107 10 234 35 590 10 143 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 26 41 0 25 

Odsetki 697 1 066 2 212 3 886 1 394 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 724 -18 719 7 535 -10 755 -9 760 

 

Przepływy pieniężne netto razem -770 1 991 852 1 398 -1 175 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -734 1 985 824 1 397 -1 193 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -35 6 29 -1 -18 

Środki pieniężne na początek okresu 2 448 1 596 1 596 199 1 374 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 1 679 3 587 2 448 1 596 199 

O ograniczonej możliwości dysponowania 38 121 31 63 59 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Polityka Spółki dotycząca finansowania oraz zarządzania środkami pieniężnymi polega na finansowaniu działalności operacyjnej 

wypracowanymi zyskami, kredytem kupieckim oraz wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty bankowe, leasing). 

Ponadto w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka korzystała również w ograniczonym stopniu z akredytyw. 

Spółka w pełni akceptuje ryzyko stopy procentowej, nie prowadząc aktywnej polityki zabezpieczania ryzyka stopy procentowej. 

Podstawową parą walutową dla Spółki jest EUR/PLN. Emitent dopuszcza następujące instrumenty finansowe do zarządzania 

ryzykiem walutowym: zaciągnięcie i spłata kredytu bankowego denominowanego w EUR oraz transakcje wymiany walut (spot, 

forward, transakcje zwrotnej wymiany walut) w walutach, w których Polwax posiada przepływy walutowe z działalności podstawowej. 

Co do zasady Spółka nie zawiera transakcji przekraczających 70% wartości prognozowanej ekspozycji walutowej w horyzoncie 12 

miesięcy. 

Środki pieniężne Spółki przechowywane są głównie w PLN i częściowo w EUR oraz w niewielkiej ilości w USD. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Spółki w 2011 roku były dodatnie i wyniosły 9,8 mln zł. Głównym źródłem dodatnich 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej był zrealizowany zysk netto w wysokości 17,9 mln zł. Jednocześnie w 2011 roku 

miało miejsce zwiększenie stanu należności w kwocie 15,2 mln zł oraz zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów w kwocie 3,2 mln zł. Ponadto w 2011 roku zwiększył się stan rezerw o 3,3 mln zł oraz zmniejszył się stan 

zapasów o 3,6 mln zł. 

Saldo przepływów z działalności inwestycyjnej w 2011 roku wynikało z innych wpływów i wydatków inwestycyjnych w kwocie 

odpowiednio 4,6 mln zł i 4,5 mln zł, które dotyczyły zawieranych przez Spółkę kontraktów forward. Ujemny wpływ miały również w 

analizowanym okresie wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 

kwocie 1,3 mln zł.  
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Działalność finansowa Spółki w 2011 roku obejmowała przede wszystkim wpływy i wydatki z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 

odpowiednio 15,7 mln zł i 10,1 mln zł oraz wydatki z tytułu dywidendy w wysokości 14,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej w 2011 roku były ujemne i wyniosły 9,8 mln zł.  

W 2012 roku, podobnie jak w roku poprzednim, Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

w wysokości 15,3 mln zł. Głównym źródłem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej był wynik netto w wysokości 

19,4 mln zł. Ponadto na wysokość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2012 roku istotny wpływ miało zwiększenie 

stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów o 5,5 mln zł oraz zwiększenie stanu zapasów o 5,2 mln zł.  

Saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w 2012 roku było ujemne i wynikało głównie z nabycia wartości 

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 3,0 mln zł oraz innych wpływów i wydatków 

inwestycyjnych w wysokości odpowiednio 2,6 mln zł i 3,2 mln zł. Pozycje te obejmowały w większości przepływy z tytułu zawieranych 

przez Polwax kontraktów walutowych typu forward. 

W 2012 roku przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Emitenta były ujemne i wyniosły 10,8 mln zł. W związku z 

połączeniem Spółki i Krokus Chem Sp. z o.o. w 2012 roku wykazano wpływy z tytułu działalności finansowej Spółki obejmujące 

głównie wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału w kwocie 39,4 mln zł oraz wydatki z 

tytułu działalności finansowej związane z nabyciem akcji własnych w wysokości 79,1 mln zł. Przepływy pieniężne z tytułu działalności 

finansowej obejmowały także wpływy i wydatki związane z zaciągnięciem i spłatą kredytów i pożyczek w kwotach odpowiednio 68,5 

mln zł i 35,6 mln zł.  

W 2013 roku Spółka finansowała swoją działalność dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej, które wyniosły 4,0 mln zł i 

wynikały głównie z wypracowanego zysku netto z kwocie 20,0 mln zł oraz wzrostu stanu należności w wysokości 23,6 mln zł. Ponadto 

na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2013 roku wpływ miało zmniejszenie stanu zapasów w wysokości 5,9 mln zł.  

Saldo środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2013 roku było ujemne (10,7 mln zł) i wynikało głównie z dokonanych 

inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, które wiązały się z wydatkami w wysokości 10,9 mln zł. 

Przepływy z działalności finansowej Emitenta w 2013 roku dotyczyły przede wszystkim wpływów i wydatków z tytułu kredytów i 

pożyczek w kwocie odpowiednio 24,0 mln zł oraz 10,2 mln zł, a także wydatków z tytułu dywidend w wysokości 4,0 mln zł. Przepływy 

pieniężne netto z działalności finansowej Spółki w 2013 roku były dodatnie i wyniosły 7,5 mln zł.  

W I półroczu 2014 roku Spółka wypracowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 40,6 mln zł, 

których źródłem był zysk netto w wysokości 8,4 mln zł, zwiększenie stanu zapasów w wysokości 31,6 mln zł oraz zmniejszenie stanu 

należności w wysokości 59,2 mln zł. Działalność inwestycyjna Spółki w I półroczu 2014 roku zakończyła się ujemnym saldem środków 

pieniężnych w wysokości 3,6 mln zł, co wynikało głównie z poniesionych w tym okresie wydatków inwestycyjnych (w tym kwota 0,4 

mln zł dotyczyła ostatniej płatności za uruchomioną w IV kwartale 2013 r. komorę Sulzera). W segmencie działalności finansowej 

Emitent zrealizował w I półroczu 2014 roku głównie ujemne przepływy pieniężne obejmujące przede wszystkim spłatę kredytów 

bankowych w wysokości 27,2 mln zł oraz wypłatę dywidendy w wysokości 10,0 mln zł. W rezultacie przepływy pieniężne netto razem 

w I półroczu 2014 roku były ujemne i wyniosły 0,8 mln zł. 

Szczegóły dotyczące inwestycji Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zostały zamieszczone w Rozdziale 

XII pkt 10 Prospektu „Informacje o inwestycjach Emitenta”.  

3.4. Analiza wskaźnikowa 

Wskaźniki rentowności*  

 I pół. 2014 

(niezbadane) 

I pół. 2013 

(niezbadane) 

2013 

(niezbadane) 

2012 

(niezbadane) 

2011 

(niezbadane) 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł)  95 597 85 779 241 093 260 482 273 304 

Rentowność sprzedaży 10,1% 9,4% 10,8% 10,0% 8,4% 

Rentowność EBITDA 12,8% 10,9% 11,4% 11,6% 9,2% 

Rentowność EBIT 11,3% 9,3% 10,3% 10,5% 8,1% 

Rentowność brutto 11,0% 8,6% 10,1% 9,4% 8,2% 

Rentowność netto 8,8% 6,9% 8,3% 7,5% 6,6% 

Rentowność aktywów (ROA) 7,4% 6,1% 14,0% 16,8% 16,6% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 16,4% 14,4% 37,7% 52,4% 31,3% 
Źródło: Spółka, Sprawozdania Finansowe. 
* Wskaźniki obliczone na podstawie zbadanych danych finansowych za lata 2011-2013 oraz poddanych przeglądowi danych śródrocznych za I półrocze 2014 roku wraz z 
danymi porównywalnymi za I półrocze 2013 roku pochodzących ze Sprawozdań Finansowych. 
 
Zasady wyliczania wskaźników:  
Rentowność sprzedaży = zysk na sprzedaży okresu / przychody ze sprzedaży okresu 
Rentowność EBITDA = EBITDA okresu / przychody ze sprzedaży okresu 
Rentowność EBIT = EBIT okresu / przychody ze sprzedaży okresu 
Rentowność brutto = zysk brutto okresu / przychody ze sprzedaży okresu 
Rentowność netto = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży okresu 
Rentowność aktywów = zysk netto okresu / aktywa na koniec okresu 
Rentowność kapitałów własnych = zysk netto okresu / kapitały własne na koniec okresu 
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W 2012 roku wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników były wyższe niż w roku 2011. W 2012 roku 

najwyższy wzrost wystąpił w zakresie rentowności kapitałów własnych (52,4% w 2012 roku wobec 31,3% w 2011 roku), co było 

spowodowane zmniejszeniem wielkości kapitałów własnych Spółki wskutek połączenia Polwax z Krokus Chem Sp. z o.o. opisanym 

powyżej w pkt 3.2 Prospektu „Sytuacja finansowa – Pasywa”. W stosunku do roku poprzedniego, rok 2013 charakteryzował się 

wyższą rentownością sprzedaży (wzrost z 10,0% w 2012 roku do 10,8% w 2013 roku) oraz rentownością brutto i netto (wzrost 

odpowiednio z 9,4% i 7,5% w 2012 roku do 10,1% i 8,3% w 2013 roku), natomiast wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA wykazały 

nieznaczny spadek w tym okresie. Ponadto w 2013 roku nastąpił spadek wskaźników rentowności aktywów z 16,8% w 2012 roku do 

14,0% w 2013 roku oraz spadek rentowności kapitałów własnych z 52,4% do 37,7% (wzrost wartości sumy bilansowej oraz kapitałów 

własnych przewyższający wzrost zysku netto Spółki). Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w I półroczu 2014 roku wykazały 

wzrost w stosunku do I półrocza 2013 roku na wszystkich poziomach rachunku wyników Spółki. 

Wskaźniki zadłużenia* 

 I pół. 2014 

(niezbadane) 

I pół. 2013 

(niezbadane) 

2013 

(niezbadane) 

2012 

(niezbadane) 

2011 

(niezbadane) 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,52 0,54 0,59 0,63 0,40 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych  1,15 1,28 1,59 1,96 0,75 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,70 2,11 1,82 2,10 2,32 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,45 0,37 0,52 0,46 0,40 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,07 0,17 0,07 0,17 0,00 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 12,18 6,43 9,92 7,38 15,08 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,55 1,97 1,45 1,66 1,94 

Wskaźnik płynności szybkiej 0,47 0,69 1,13 1,10 1,37 
Źródło: Spółka, Sprawozdania Finansowe. 
* Wskaźniki obliczone na podstawie zbadanych danych finansowych za lata 2011-2013 oraz poddanych przeglądowi danych śródrocznych za I półrocze 2014 roku wraz z 
danymi porównywalnymi za I półrocze 2013 roku pochodzących ze Sprawozdań Finansowych. 
 
Zasady wyliczania wskaźników:  
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem na koniec okresu / pasywa ogółem na koniec okresu 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania ogółem na koniec okresu / kapitał własny ogółem na koniec okresu 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne na koniec okresu + zobowiązania długoterminowe na koniec okresu) / aktywa trwałe na koniec 
okresu 
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu / pasywa ogółem na koniec okresu 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe na koniec okresu / pasywa ogółem na koniec okresu 
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek = EBIT / odsetki 
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe ogółem na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe ogółem na koniec okresu 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe ogółem na koniec okresu – zapasy na koniec okresu) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem na koniec okresu 

 

Udział zobowiązań w finansowaniu działalności Spółki, wyrażony wartością wskaźnika ogólnego zadłużenia, wynosił odpowiednio 

40%, 63% i 59% w latach 2011, 2012 i 2013. Wzrost wskaźników ogólnego zadłużenia w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku 

wynikał z połączenia z Krokus Chem Sp. z o.o. i przejęcia przez Spółkę jej kredytu akwizycyjnego. W I półroczu 2014 roku nastąpił 

spadek wskaźników zadłużenia Spółki wynikający z jednej strony ze zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu kredytu akwizycyjnego, a z 

drugiej strony ze zmniejszenia finansowania krótkoterminowymi kredytami bankowymi, co jest związane z sezonowością działalności 

Spółki w segmencie zniczy i świec. 

Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej Spółki w latach 2011-2013 znajdowały się na bezpiecznym poziomie, niemniej jednak 

zauważalna była tendencja spadkowa wynikająca ze wzrostu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Wskaźnik 

płynności bieżącej zmniejszył się z poziomu 1,94 w 2011 roku do 1,45 w 2013 roku, a wskaźnik płynności szybkiej odpowiednio z 1,37 

do 1,13. Spadek wskaźnika płynności szybkiej w I półroczu 2014 roku wynikał ze znacznego zmniejszenia wielkości aktywów 

obrotowych Spółki w stosunku do 2013 roku (spadek należności handlowych). 

Analiza kapitału obrotowego* 

 
 I pół. 2014 

(niezbadane) 

I pół. 2013 

(niezbadane) 

2013 

(niezbadane) 

2012 

(niezbadane) 

2011 

(niezbadane) 

1. Cykl rotacji zapasów 116,6 105,6 40,8 46,6 36,0 

2. Cykl rotacji należności handlowych 28,0 33,6 116,3 75,7 74,0 

3. Cykl rotacji zobowiązań handlowych 33,8 24,3 21,7 22,5 29,7 

4. Cykl operacyjny (1+2) 144,6 139,3 157,1 122,3 110,0 

5. Cykl konwersji gotówki (4-3) 110,8 115,0 135,4 99,8 80,3 
Źródło: Spółka, Sprawozdania Finansowe. 
* Wskaźniki obliczone na podstawie zbadanych danych finansowych za lata 2011-2013 oraz poddanych przeglądowi danych śródrocznych za I półrocze 2014 roku wraz z 
danymi porównywalnymi za I półrocze 2013 roku pochodzących ze Sprawozdań Finansowych. 

 

Zasady wyliczania wskaźników:  
Cykl rotacji zapasów = zapasy na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni w okresie 
Cykl rotacji należności = należności handlowe na koniec okresu / przychody ze sprzedaży okresu * liczba dni w okresie 
Cykl rotacji zobowiązań = zobowiązania handlowe na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni w okresie  
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Cykl rotacji zapasów w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wydłużył się z 36,0 dni w 2011 roku do 46,6 dnia w 

2012 roku, a w 2013 roku osiągnął wartość 40,8 dnia. Wydłużenie cyklu rotacji zapasów w 2012 roku wynikało ze wzrostu stanu 

zapasów w tym okresie, co z kolei było efektem spadku przychodów ze sprzedaży. Cykl rotacji należności handlowych w latach 2011-

2012 był na zbliżonym poziomie odpowiednio 74,0 i 75,7 dnia, natomiast w 2013 roku wzrósł do 116,3 dnia. Wydłużenie cyklu rotacji 

należności handlowych na koniec 2013 roku w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku wynikało z kilkudniowych opóźnień w 

realizacji płatności z tytułu kontraktu na dostawę zniczy. Opóźnienia te były niewielkie, jednak miały skutek w postaci spłaty części 

należności, których termin płatności przypadał w grudniu 2013 roku, w pierwszych dniach stycznia 2014 roku.  

Wzrost cyklu rotacji zapasów Spółki w I półroczu 2014 roku wynikał głównie z rozpoczęcia produkcji w segmencie zniczy i świec i 

budowy zapasów produktów gotowych do sprzedaży w sezonie zniczowym. Spadek cyklu rotacji należności handlowych w I półroczu 

2014 roku również wynikał z sezonowości działalności w segmencie zniczy i świec (zapłata znacznej części należności Spółki z tytułu 

sprzedaży produktów w tym segmencie w poprzednim sezonie zniczowym).  

Cykl rotacji zobowiązań handlowych w analizowanym okresie uległ skróceniu z 29,7 dnia w 2011 roku do 21,7 dnia w 2013 roku, a w I 

półroczu 2014 roku wyniósł 33,8 dnia. 

Cykl konwersji gotówki w latach 2011-2013 był na wysokim poziomie, tj. 80,3 dnia w 2011 roku, 99,8 dnia w 2012 roku i 135,4 dnia w 

2013 roku, co wynikało głównie z relatywnie długich cykli rotacji należności handlowych Spółki. Wskutek wydłużenia cyklu rotacji 

zapasów z jednej strony oraz skrócenia cyklu rotacji należności z drugiej strony, w I półroczu 2014 roku cykl konwersji gotówki wyniósł 

110,8 dnia. 

 

4. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub operacyjnej Emitenta 

W okresie od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu nie miały miejsca znaczące zmiany w sytuacji finansowej bądź handlowej 

Spółki poza poniższymi: 

 Niski poziom sprzedaży wyrobów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec (1,1 mln zł w I półroczu 2014 roku wobec 55,2 mln zł w 

całym 2013 roku), znaczący spadek należności handlowych (z 76,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 14,9 mln zł na 

dzień 30 czerwca 2014 roku) przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych, którymi Spółka 

finansuje należności handlowe (z 51,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 27,3 mln zł na 30 czerwca 2014 roku), 

wynikające z sezonowości działalności Spółki w tym segmencie. 

 W dniu 6 sierpnia 2014 roku Spółka zawarła z ING Commercial Finance Polska S.A. umowę faktoringu z przejęciem ryzyka 

wypłacalności odbiorcy Spółki (bez regresu), której limit zaangażowania wynosi 15 mln zł. Szczegóły dotyczące umowy 

zostały zamieszczone w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy – Umowa faktoringu”. 
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ROZDZIAŁ IX: PROGNOZY WYNIKÓW 

1. Podstawowe założenia prognoz  

Nie dotyczy. 

2. Raport niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów na temat prawidłowości sporządzenia 
prognoz finansowych 

Nie dotyczy. 

3. Prognozy wybranych danych finansowych 

Nie dotyczy. 

4. Porównywalność prognozy wyników lub wyników szacunkowych z historycznymi informacjami 
finansowymi  

Nie dotyczy. 

5. Oświadczenie na temat aktualności prognozy opublikowanej we wcześniejszym prospekcie 

Nie dotyczy. 
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ROZDZIAŁ X: OTOCZENIE PRAWNE 

Spółka jest spółką prawa handlowego, działającą w formie spółki akcyjnej.  

Krajem siedziby Spółki jest Rzeczpospolita Polska.  

Spółka została utworzona i funkcjonuje w oparciu o ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe Unii Europejskiej. Spółka została 

utworzona i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa handlowego, jak również Statutu 

oraz innych regulacji wewnętrznych. Jako spółka publiczna Spółka będzie działać w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie 

rynku kapitałowego, przede wszystkim Ustawę o Ofercie Publicznej oraz Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Regulacje dotyczące ochrony środowiska 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, która w sposób istotny oddziałuje na środowisko naturalne. Jej działalność jest 

ograniczona przez szereg obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Podstawowym aktem prawnym, który w sposób zbiorczy 

określa prawa i obowiązki Spółki z zakresu ochrony środowiska jest Prawo Ochrony Środowiska określające w szczególności zasady 

korzystania ze środowiska, a także zasady odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych w tym zakresie. Do aktów prawnych 

mających istotne znaczenie dla działalności Spółki należy również zaliczyć w szczególności (i) Prawo Wodne, regulujące zagadnienia 

gospodarki wodno-ściekowej, (ii) Ustawę o Odpadach, regulującą zasady wytwarzania odpadów oraz gospodarowania nimi, (iii) 

Ustawę o Handlu Emisjami, regulującą problematykę handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, (iv) Ustawę o 

Zapobieganiu i Naprawie Szkód w Środowisku; (v) Ustawę o Udostępnianiu Informacji o Środowisku, określającą środowiskowe 

aspekty procesu inwestycyjnego, oraz (vi) Rozporządzenie REACH, a także szereg aktów wykonawczych wydanych na podstawie 

powyższych ustaw. 

Prawo Ochrony Środowiska  

Prawo Ochrony Środowiska zawiera szczegółowe regulacje dotyczące: (i) wydawania pozwoleń związanych z prowadzeniem 

działalności mogącej wywierać wpływ na środowisko naturalne, (ii) środków finansowych ochrony środowiska (w szczególności opłat 

za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie norm prawa ochrony środowiska), (iii) zasad 

odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za naruszenie przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz (iv) zasad ochrony 

zasobów naturalnych, w tym warunków racjonalnego wykorzystania kopalin i podejmowania działań rekultywacyjnych terenów 

poeksploatacyjnych. Podmioty prowadzące działalność związaną z wydobywaniem kopalin zobowiązane są w szczególności do 

uzyskania określonych pozwoleń/zezwoleń, które określają warunki, na jakich taka działalność może być prowadzona, lub dokonania 

zgłoszenia takiej działalności. Co do zasady, pozwolenia/zezwolenia dotyczą określonych źródeł emisji do środowiska, np. zezwolenie 

na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów, czy 

też pozwolenie na pobór wody lub odprowadzanie ścieków (pozwolenia sektorowe).  

W przypadku gdy funkcjonowanie określonej instalacji związanej z działalnością danego podmiotu ze względu na rodzaj i skalę może 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, dany podmiot może 

być zobowiązany do uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego, które w jednym dokumencie obejmuje wszelkie emisje do 

środowiska z danej instalacji, a nie jest, jak w przypadku pozwoleń sektorowych, ograniczone do jednego źródła emisji. Tym samym, 

co do zasady w pozwoleniu zintegrowanym określone są wszelkie warunki korzystania ze środowiska związane z funkcjonowaniem 

danej instalacji (a więc jedno pozwolenie określa zarówno warunki emisji do powietrza, jak i gospodarki odpadowej oraz wodno-

ściekowej).  

Podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganego prawem pozwolenia/zezwolenia, lub z naruszeniem jego warunków, jest 

narażony na odpowiedzialność finansową. Ponadto prowadzenie działalności bez wymaganego pozwolenia/zezwolenia może 

prowadzić do wstrzymania przez właściwy organ działalności takiego podmiotu.  

Podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, w tym za emisje 

zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości i jakości 

emitowanych zanieczyszczeń. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty według 

wzoru określonego w przepisach prawnych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji do środowiska i naruszeń 

warunków określonych pozwoleń, organy ochrony środowiska wymierzają administracyjne kary pieniężne.  

Przepisy prawa przewidują trzy rodzaje odpowiedzialności związanej z naruszeniem norm prawa ochrony środowiska i wyrządzeniem 

szkód w związku z ingerencją podmiotów w środowisko naturalne: (i) odpowiedzialność cywilną (zobowiązanie podmiotu do 

naprawienia wyrządzonej szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłatę odszkodowania), (ii) odpowiedzialność karną 

(sankcje w postaci kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, aresztu lub grzywny) oraz (iii) odpowiedzialność 

administracyjną (decyzje nakładające na inwestora określone obowiązki lub kary pieniężne, a nawet nakazujące wstrzymanie 

działalności). Prawo Ochrony Środowiska zawiera ogólne zasady regulujące powyższe reżimy odpowiedzialności. 
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Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska podmiot eksploatujący złoża kopalin zobowiązany jest sukcesywnie prowadzić rekultywację 

terenów poeksploatacyjnych. Prawo Geologiczne i Górnicze nakłada obowiązek rekultywacji powierzchni zniszczonych terenów po 

dokonaniu likwidacji zakładu górniczego. Organ środowiskowy wydaje decyzję o rekultywacji i zagospodarowaniu terenu 

poeksploatacyjnego, w której określa m.in. kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów. Zgodnie z Ustawą o Gruntach Rolnych i 

Leśnych działania rekultywacyjne dotyczące gruntów przemysłowych, rolnych i leśnych powinny zostać ostatecznie zakończone w 

terminie 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej.  

Pozwolenia na korzystanie ze środowiska wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Listę pozwoleń na korzystanie ze 

środowiska posiadanych przez Spółkę, jak również zakres poszczególnych pozwoleń opisano w Rozdziale XII pkt 12 Prospektu 

„Ochrona środowiska”. 

Ustawa o Udostępnianiu Informacji o Środowisku  

Zgodnie z Ustawą o Udostępnianiu Informacji o Środowisku przeprowadzenie określonych inwestycji mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (w tym w szczególności inwestycji mogących w sposób znaczący oddziaływać na obszar Natura 2000) może wymagać 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Postępowanie kończy 

wydanie przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji danej inwestycji i stanowi w rzeczywistości zgodę 

na realizację przedsięwzięcia z punktu widzenia spełnienia wymagań ochrony środowiska. Uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest warunkiem koniecznym dla uzyskania decyzji inwestycyjnych wymaganych do przeprowadzenia danego 

przedsięwzięcia (w szczególności pozwolenia na budowę czy też koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz na 

wydobywanie kopalin ze złoża).  

Postanowienia decyzji inwestycyjnych nie mogą być sprzeczne z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może nakładać na inwestora obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz 

monitorowania oddziaływania na środowisko, a także przedstawienie analizy porealizacyjnej. 

Ustawa o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w Środowisku  

Problematyka odpowiedzialności prawnej związanej z zagrożeniem powstania szkody w środowisku, a także faktycznym jej 

wystąpieniem, uregulowana jest w szczególności przepisami Ustawy o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w Środowisku. Podstawową 

zasadą odpowiedzialności określoną w Ustawie o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w Środowisku jest zasada „zanieczyszczający 

płaci”, zgodnie z którą podmiotem, który powinien ponieść koszt przeprowadzenia niezbędnych środków zapobiegawczych i 

naprawczych, jest podmiot, który powoduje szkody w środowisku naturalnym lub stwarza bezpośrednie zagrożenie wystąpienia takich 

szkód, niezależnie od faktu, czy nadal posiada tytuł prawny do danego terenu czy też nie. Ustawa o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w 

Środowisku nie ma zastosowania do zagrożenia lub szkody w środowisku m.in. w przypadku, gdy emisje lub zdarzenia, które 

spowodowały bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku, nastąpiły ponad 30 lat temu.  

W odniesieniu do szkód w środowisku związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, które powstały przed dniem 30 kwietnia 

2007 roku, Ustawa o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w Środowisku przewiduje stosowanie zasad ochrony powierzchni ziemi 

obowiązujących przed datą 30 kwietnia 2007 roku, tj. przepisów Prawa Ochrony Środowiska. W konsekwencji, co do zasady w 

odniesieniu do takich szkód obowiązek przeprowadzenia rekultywacji gruntu spoczywa na władającym powierzchnią ziemi bez 

względu na to, czy to on spowodował szkodę. 

Ustawa o Odpadach 

Ustawa o Odpadach określa podstawowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami.  

Ustawa o Odpadach określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny 

wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki 

użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania. Ustawa o Odpadach zobowiązuje każdego, kto podejmuje 

działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, aby takie działania planował, projektował i prowadził przy użyciu 

takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów 

lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 

produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. 

Ustawa o Odpadach nakazuje zbierać odpady w sposób selektywny. Transport oraz magazynowanie odpadów mogą odbywać się 

wyłącznie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w 

sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować. Podmiotem 

zobowiązanym do gospodarowania wytworzonymi odpadami jest ich wytwórca, przy czym może on zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innym podmiotom. Podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o 

Odpadach zobowiązane są do posiadania odpowiednich pozwoleń oraz wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka jest zobowiązana do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z katalogiem odpadów określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy oraz sporządzania sprawozdań z 

prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami. 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z dniem wejścia w życie (23 stycznia 2013 roku) w całości uchyliła ustawę z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.), która wcześniej regulowała działalność Spółki w 

zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie wydawanych zezwoleń. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z 

przepisami przejściowymi zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych stały się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie 

odpadów w rozumieniu Ustawy o Odpadach oraz zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 

dwa lata od dnia wejścia w życie Ustawy o Odpadach. 

Powyższy termin nie dotyczy jednak pozwoleń zintegrowanych, gdyż pozwolenia wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, 

obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. 

Prawo Wodne  

Prawo Wodne reguluje zagadnienia z zakresu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, w tym w szczególności: (i) zasady poboru i 

wykorzystywania wód oraz zasady odprowadzania ścieków, w tym także wód opadowych oraz wód dołowych; (ii) określa wskaźniki 

dopuszczalnych zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach; oraz (iii) zasady wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

Ponadto Prawo Wodne szczegółowo reguluje kwestie warunków, na jakich przyznawane są pozwolenia wodnoprawne zezwalające na 

korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków.  

Rozporządzenie REACH  

Rozporządzenie UE w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów weszło w 

życie 1 czerwca 2007 roku, a obowiązuje od 1 czerwca 2008 roku. Nakłada ono obowiązki z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego i 

środowiska na producentów, importerów oraz użytkowników substancji chemicznych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH podmioty, które wprowadzają do obrotu na rynek wspólnotowy określone substancje i preparaty 

chemiczne w ilości powyżej 1 tony rocznie, są zobowiązane do (i) przeprowadzenia testów oraz analiz w celu oceny ryzyka 

chemicznego związanego z używaniem określonych substancji chemicznych, oraz (ii) rejestracji takich substancji chemicznych w 

Europejskiej Bazie Danych Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, Finlandia.  

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH substancja nie zarejestrowana nie może być wprowadzana na rynek UE. Ponadto za 

wprowadzanie na rynek substancji nie zarejestrowanych grożą sankcje finansowe. Zakres zastosowania Rozporządzenia REACH jest 

niezwykle szeroki, może mieć zastosowanie do: (i) pierwiastków chemicznych lub ich związków w stanie, w jakim występują w 

przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą jakiegokolwiek procesu produkcyjnego (substancje); (ii) mieszanin lub roztworów 

składających się z dwóch lub więcej substancji (preparaty); (iii) wyrobów, które zawierają substancje lub preparaty (na przykład 

wyprodukowanych towarów takich jak samochody lub tekstylia).  

Rozporządzenie REACH nie ma zastosowania między innymi do: (i) substancji radioaktywnych objętych Dyrektywą 96/29/Euratom, 

która ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed 

zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego; (ii) substancji, które są produkowane, zużywane lub stosowane do 

chemicznej syntezy oraz które nie są celowo usuwane (z wyjątkiem procesu pobierania próbek) z urządzenia, w którym 

przeprowadzana jest synteza (półprodukty niewyodrębniane); (iii) przewozu substancji niebezpiecznych i substancji niebezpiecznych 

w preparatach niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym, żeglugą śródlądową, drogą morską lub powietrzną; oraz (iv) 

odpadów (w rozumieniu Dyrektywy 2006/12/UE o odpadach). 

Ustawa o Substancjach Chemicznych i Ich Mieszaninach 

Ustawa dokonuje wdrożenia dyrektyw UE i określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i 

obowiązków wynikających z rozporządzeń UE, m.in. Rozporządzenia REACH. Ponadto ustawa reguluje warunki lub zakazy produkcji, 

wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji chemicznych w ich postaci własnej jako składników mieszanin lub w wyrobach, w 

zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzeń UE w ustawie wskazanych. 

Ustawa tworzy centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach substancji i ich mieszanin, którym jest Inspektor do spraw 

Substancji Chemicznych, do którego zadań należy (i) wykonywanie zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z 

rozporządzeń UE, (ii) gromadzenie danych dotyczących mieszanin niebezpiecznych lub mieszanin stwarzających zagrożenie. 

Według postanowień ustawy (i) osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca lub sprowadzająca na terytorium Polski mieszaninę 

niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie powinna przekazać informacje o tym fakcie do Inspektora ds. Substancji 
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chemicznych, (ii) substancje podlegają właściwej klasyfikacji i oznakowaniu (iii) obowiązki w niej zawarte są przedmiotem kontroli 

wskazanych w niej organów.  

Postanowienia tam zawarte przewidują sankcje karne za niestosowanie się do przepisów wskazanych w ustawie, a także w 

rozporządzeniach UE, w tym w Rozporządzeniu REACH. Sankcją za naruszenie przepisów ustawy i wskazanych artykułów 

rozporządzeń jest grzywna orzekana w niektórych przypadkach w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 848, z późn. zm). 
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ROZDZIAŁ XI: OTOCZENIE RYNKOWE 

1. Struktura i perspektywy rozwoju rynku  

Informacje zawarte w niniejszym punkcie pochodzą z publicznie dostępnych dokumentów ze źródeł zewnętrznych, które Spółka 

uznaje za wiarygodne. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku wykorzystania takich 

informacji w niniejszym rozdziale. Zbierając, opracowując, analizując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub 

inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych ani Spółka, ani Oferujący lub ich jednostki powiązane nie przeprowadzali dla potrzeb 

Oferty niezależnej weryfikacji tych danych. Spółka nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować danych dotyczących rynku lub 

branży przedstawionych w niniejszym rozdziale, za wyjątkiem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

W niniejszym punkcie Prospektu scharakteryzowano rynek parafinowy w Polsce jako podstawowy rynek działalności Spółki oraz te 

gałęzie przemysłu krajowego, do których Spółka kieruje swoje produkty i które, jednocześnie, mają istotne znaczenie z punktu 

widzenia działalności Polwax. 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

W tabeli poniżej zaprezentowano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla gospodarki Polski w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi wraz z prognozami na lata 2014-2015. 

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla polskiej gospodarki  

 2011 2012 2013 2014P* 2015P* 

PKB (r/r, %) 4,3 1,9 1,6 2,8 3,5 

Popyt krajowy (r/r, %) 3,8 -0,2 -0,2 2,9 3,3 

Inwestycje (r/r, %) 8,7 4,9 -0,4 4,7 5,5 

Inflacja CPI (r/r, %) 4,3 3,7 0,9 1,9 2,0 

Płace realne brutto (r/r, %) 1,2 0,1 2,6 2,9 3,1 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan na koniec okresu, %) 12,5 13,4 13,4 12,6 11,8 

Średni kurs USD  3,0 3,3 3,2 3,1 3,0 

Średni kurs EUR  4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 
Źródło: IBnGR, GUS, * dane prognozowane. 

 

Od 2004 roku Polska znajduje się na ścieżce wzrostu gospodarczego i zalicza się do najlepiej rozwijających się państw UE. Wzrost 

gospodarczy w 2007 roku wyniósł 6,8% w wyniku wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, rosnącego popytu wewnętrznego oraz silnej 

pozycji eksportu. Światowy kryzys finansowy z połowy 2008 roku negatywnie wpłynął na tempo wzrostu gospodarczego, które w 2008 

roku spadło do 5,1%, zaś w 2009 roku osiągnęło najniższy od wielu lat poziom 1,7%. Mimo to, w 2009 roku Polska była jedynym 

krajem, który odnotował dodatnią dynamikę wzrostu PKB w Unii Europejskiej. W 2010 roku wzrost gospodarczy wyniósł już 3,8%, zaś 

w 2011 roku polska gospodarka urosła o 4,3%. Wraz ze wzrostem PKB w 2011 roku zanotowano również wzrost inflacji do 4,3%. 

Tempo wzrostu gospodarczego w latach 2012-2013 znacząco zmniejszyło się do poziomu odpowiednio 1,9% i 1,6% w wyniku trudnej 

sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej obejmującej głównie problemy dotyczące obsługi zadłużenia wybranych krajów strefy euro. 

Równolegle poziom inflacji spadł do poziomu 0,9% w 2013 roku.  

W latach 2011-2012 dynamika wzrostu poziomu inwestycji w Polsce spadała. W ostatnim kwartale 2013 roku nastąpiło przyspieszenie 

procesów inwestycyjnych w Polsce, jednak w całym roku 2013 odnotowano spadek poziomu inwestycji w porównaniu do roku 

poprzedniego o -0,4%.  

Według prognoz IBnGR w najbliższych latach poziom inwestycji w Polsce będzie wzrastać, a w 2014 roku dynamika wzrostu 

inwestycji wyniesie 4,7%. Przewiduje się, że w kolejnych latach nastąpi odbicie i wskaźnik PKB będzie wzrastać w tempie wyższym 

niż w latach 2012-2013. Zaprezentowane dane makroekonomiczne oraz prognozowane wskaźniki wskazują, że warunki ekonomiczne 

funkcjonowania przedsiębiorstw w najbliższych latach ulegną stopniowej poprawie.  

W dłuższym horyzoncie czasowym trwały i szybki rozwój gospodarczy Polski będzie w dużej mierze uzależniony od sytuacji 

gospodarczej największych światowych gospodarek oraz kondycji rynków finansowych.  

Stopa bezrobocia w latach 2011-2013 wzrosła z 12,5% na koniec 2011 roku do 13,4% na koniec 2013 roku. Przewidywana stopa 

bezrobocia w latach 2014 i 2015 wynosi odpowiednio 12,6% i 11,8%. W 2013 roku nastąpił znaczący wzrost płac realnych 

w porównaniu do poziomu z lat 2011-2012. Na lata 2014 i 2015 prognozowany jest dalszy wzrost wskaźników dynamiki w tym 

zakresie.  

Przemysł  

Wartości produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce w ostatnich latach towarzyszył trend wzrostowy. Średnioroczne tempo wzrostu w 

latach 2010-2012 wyniosło 9,3%. W roku 2012 produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 1,2 bln zł. Udział przetwórstwa 
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przemysłowego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w ostatnich latach był na poziomie ponad 80%. W 2013 roku według 

wstępnych szacunków GUS produkcja sprzedana przemysłu ogółem była o 2% wyższa niż w roku poprzednim.  

Rysunek. Produkcja sprzedana przemysłu, mld zł  

 

Źródło: GUS 

Produkcja budowlano-montażowa 

Wyroby parafinowe znajdują szerokie zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych oraz w produkcji farb i lakierów. 

Perspektywy rozwoju wymienionych gałęzi przemysłu są w wysokim stopniu uzależnione od tendencji rynkowych w zakresie produkcji 

budowlano-montażowej. 

W latach 2004-2011 wartość produkcji budowlano-montażowej systematycznie rosła, osiągając w 2011 roku poziom 103 mld zł. W tym 

okresie dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce była dodatnia, natomiast w roku 2012 nastąpiło załamanie i spadek 

produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do roku 2011 o 7%. Według szacunków GUS w 2013 roku zanotowano ujemną 

dynamikę w tym zakresie (-14% w porównaniu do roku poprzedniego). PMR prognozuje, że w latach 2014-2016 dynamika produkcji 

budowlano-montażowej będzie dodatnia - w 2014 roku +3%, w 2015 roku +12%, a w 2016 roku +6%.  

Rysunek. Wartość i dynamika produkcji budowlano-montażowej w latach 2004-2016p*, (%) 

 
* 2013s - dane szacunkowe, 2014p-2016p – dane prognozowane 

Źródło: GUS, PMR 

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce na przestrzeni ostatnich lat charakteryzowała się zbliżoną strukturą udziałową. Największy 

udział w produkcji budowlano-montażowej miało budownictwo inżynieryjne – ponad 50%, a najmniejszy budownictwo mieszkaniowe – 

ponad 13%.  

Rysunek. Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce wg segmentów w latach 2009-2013s, (%) 
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* 2013s - dane szacunkowe 

Źródło: GUS, PMR 

Sektor parafinowy w Polsce 

Parafina w swojej najczystszej formie ma bardzo szeroki zakres zastosowań. W związku z tym rynek parafinowy składa się z wielu 

mniejszych segmentów wyróżnionych m.in. ze względu na stopień rafinacji wyrobów parafinowych bądź też ich przeznaczenie. 

Największym segmentem rynku parafinowego w Polsce jest segment świecowo-zniczowy, natomiast masy parafinowe przemysłowe 

(w tym emulsje parafinowe) znajdują zastosowanie m.in. jako środki przeciw pyleniu, impregnaty, komponenty smarów, komponenty 

zwiększające odporność na ścieranie, środki do powlekania żywności (owoce, sery), środki antykorozyjne i wiele innych. Parafiny do 

zastosowań przemysłowych wykorzystywane są w różnorodnych gałęziach przemysłu, m.in. drzewnym, izolacyjnym, papierniczym, 

budowlanym, spożywczym, ceramicznym, gumowym i oponiarskim, kosmetycznym oraz w produkcji nawozów. 

Według szacunków Emitenta wielkość europejskiego rynku wyrobów parafinowych wynosi ok. 1,2 mln ton rocznie. Podaż wyrobów 

parafinowych w 2013 roku w Polsce wyniosła w ujęciu ilościowym ok. 150-170 tys. ton, a w ujęciu wartościowym ponad 600 mln zł 

(oszacowanie na podstawie przeciętnych cen wyrobów parafinowych w tym okresie). Cechą charakterystyczną rynku parafinowego 

jest szybszy wzrost jego wartości niż wolumenu produkcji wyrobów parafinowych. Jest to wynikiem ograniczonej podaży gaczu 

parafinowego (głównego surowca do produkcji parafin) oraz zwiększającego się udziału droższych wyrobów parafinowych o wyższym 

stopniu przetworzenia w strukturze produkcji. Według szacunków Spółki obecnie około 40% światowego rynku parafinowego stanowi 

rynek świecowo-zniczowy.  

Czynnikiem mającym wpływ na koniunkturę sektora parafinowego jest korelacja pomiędzy cenami parafiny i ropy naftowej. 

Rysunek. Średnie roczne notowania ICIS paraffin wax i brent ropy w okresie styczeń 2004-maj 2014, rok 2004 = 100% 

 

*2014 rok – dane za okres styczeń-maj 

Źródło: Spółka 

Surowce do produkcji wyrobów parafinowych 

Podstawowym surowcem do produkcji parafiny jest gacz parafinowy. W Polsce jedynymi producentami gaczy parafinowych są PKN 

Orlen i Grupa LOTOS (około 50-60% gaczu parafinowego wykorzystywanego przez Polwax pochodzi od Grupy LOTOS). Surowce 

wykorzystywane w segmencie parafinowym - w tym gacz parafinowy - importowane do Polski pochodzą zarówno ze wschodniej, jak i 

zachodniej Europy. Większość importu gaczu parafinowego pochodzi z kierunku wschodniego, tj. z Rosji, Białorusi i Ukrainy, głównie 

ze względu na niższą cenę w porównaniu do cen surowca importowanego z Europy Zachodniej dostarczanego m.in. przez 
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ExxonMobil oraz Shell. Jednocześnie wyższa cena surowców z Europy Zachodniej powiązana jest również z wyższą jakością i 

stabilnością parametrów surowca, które stanowią istotne czynniki z punktu widzenia producentów wyrobów parafinowych.  

Wyroby parafinowe dla przemysłu 

Wraz z rozwojem polskiej gospodarki w ostatnich latach miały miejsce zmiany w strukturze zużycia parafin, wosków i kompozycji 

specjalnych w kierunku dedykowanych do przemysłu produktów wysokiej jakości. Zmiany te wpłynęły również na wzrost inwestycji 

oraz modernizację zakładów zajmujących się produkcją wyrobów parafinowych mających na celu przystosowanie do produkcji 

wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia. Ponadto wśród producentów wyrobów parafinowych w Polsce zauważalny jest trend 

dotyczący zwiększania obrotu i skali działalności w celu pokrycia kosztów stałych i obniżenia kosztów produkcyjnych. Należy 

podkreślić, że rynek parafinowy charakteryzuje się stosunkowo wysokimi barierami wejścia (ograniczony dostęp do dostaw 

odpowiedniego surowca, czasochłonne i kapitałochłonne prace badawczo-rozwojowe, wyspecjalizowana kadra inżynierska, korzyści 

skali niezbędne do osiągnięcia opłacalności produkcji). 

W związku z tym, że krajowe moce produkcyjne w zakresie wyrobów parafinowych nie są w stanie całkowicie zaspokoić 

zapotrzebowania odbiorców na wszystkie rodzaje tych wyrobów, istotnym aspektem rynku parafinowego w Polsce jest import. 

W strukturze geograficznej importu do Polski dominującymi krajami są Niemcy, Chiny, Rosja i Ukraina – łącznie ok. 75-80% importu 

wyrobów parafinowych. Pozostałymi źródłami importu do Polski są: Holandia, Belgia, Dania, Norwegia i USA. 

Cechą charakterystyczną krajowego rynku wyrobów parafinowych jest fakt, że część wyrobów oferowanych przez producentów, którzy 

dysponują wyłącznie najprostszymi instalacjami technologicznymi i nie posiadają profesjonalnego zaplecza badawczo-rozwojowego, 

charakteryzuje się niestabilnością parametrów jakościowych. Większość produkcji polskiego rynku parafinowego trafia na eksport, 

zarówno w formie surowca do dalszego przerobu, jak i produktu gotowego. 

Największymi producentami wyrobów parafinowych w Polsce są Polwax i Fabryka Parafin Naftowax (wchodząca w skład Grupy 

Orlen). Ich głównymi konkurentami na rynku europejskim są Sasol oraz H&R Group, przy czym żaden z nich nie prowadzi produkcji 

wyrobów parafinowych na terenie Polski. 

Segment zniczowo-świecowy 

Według szacunków Emitenta w Polsce parafina jest stosowana głównie do produkcji zniczy, a jej krajowe zużycie wynosi ok. 80-100 

tys. ton rocznie. Szacunkowa wartość rynku zniczy w Polsce wynosi około 650-750 mln zł. Jest to szacunek własny Spółki na 

podstawie informacji o ilości zużywanego surowca podstawowego oraz ilości szkła zniczowego sprzedawanego przez huty. Wielkość i 

kształtowanie się popytu na wyroby zniczowe są silnie zróżnicowane w zależności od kraju, co wynika z uwarunkowań kulturowych i z 

tradycji palenia zniczy. W Europie zwyczaj ten jest obecny tylko w niektórych regionach (Polska i regiony przygraniczne, Portugalia, 

Bałkany). Ponadto sprzedaż zniczy podlega znaczącym wahaniom sezonowym, koncentrując się głównie w okresie wrzesień-

październik w związku z obchodzonym w Polsce „Świętem Zmarłych”. Popyt na znicze w Polsce zaspokajany jest w całości przez 

producentów krajowych (brak importu wyrobów w tym segmencie). 

Polska jest największym producentem świec w Europie. Około 40% europejskiej produkcji świec pochodzi z Polski, przy czym 

znaczna większość krajowej produkcji trafia na eksport do krajów Europy Zachodniej. Wyroby świecowe mają charakter dobra dalszej 

potrzeby i w związku z tym najważniejszym czynnikiem warunkującym wielkość rynku świecowego jest zamożność społeczeństwa. W 

ostatnich latach dał się zauważyć spadek sprzedaży wyrobów świecowych. Wynika to z odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, 

które ma bezpośredni wpływ na poziom zamożności społeczeństw. 

Sektor przetwórstwa drzewnego w Polsce 

Przemysł przetwórstwa drzewnego obejmuje produkcję mebli, płyt, sklejek i opakowań drewnianych. W procesie produkcji tych 

wyrobów wykorzystywane są produkty parafinowe służące głównie do impregnacji drewna. 

Polska jest jednym z największych producentów płyt drewnopochodnych w Europie. Wartość produkcji płyt drewnopochodnych w 

okresie 2010-2012 wzrosła o ok. 20% do poziomu 6,7 mld zł. Wolumen produkcji płyt drewnopochodnych w latach 2010-2012 

utrzymywał się na poziomie ok. 5,5 tys. dam3, z czego około 88% stanowiły płyty wiórowe.  

Rysunek. Wartość i wolumen produkcji płyt drewnopochodnych, mld zł i dam3 
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Źródło: GUS 

W okresie 2005-2009 produkcja sprzedana mebli z roku na rok rosła, osiągając w 2009 roku 27,7 mld zł. W 2010 roku w wyniku 

kryzysu gospodarczego wartość ta spadła o 7,2% do poziomu 25,7 mld zł. W 2011 roku nastąpiło odbicie i wzrost produkcji 

sprzedanej mebli do 30,2 mld zł, a w 2012 roku sprzedaż spadła i osiągnęła poziom 28,8 mld zł.  

Rysunek. Produkcja sprzedana mebli, mld zł 

 
 

Źródło: GUS 

Średnioroczny wzrost wolumenu produkcji mebli w Polsce w latach 2009-2012 wyniósł 5,7%, co przełożyło się na wzrost produkcji 

mebli o 4,6 mln sztuk w porównaniu lat 2009 i 2012. Największy udział ilościowy w produkcji mebli od lat posiadają meble salonowe – 

ok. 70% mebli ogółem.  

Sektor chemiczny w Polsce 

Wyroby parafinowe są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w sektorze chemicznym. W przemyśle gumowym 

stosowane są m.in. dodatki do opon wspomagające ich odporność na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto wyroby parafinowe 

są wykorzystywane również w produkcji farb i lakierów oraz nawozów.  

Główną cechą charakterystyczną sektora chemicznego jest jego cykliczność oraz uzależnienie od regulacji środowiskowych. Wyniki 

finansowe spółek działających w tym sektorze są uzależnione od cen surowców (m.in. ropa naftowa, gaz) oraz możliwości przełożenia 

wzrostu cen surowców na ceny końcowe produktów. Sektor chemiczny silnie reaguje na zmiany koniunktury w gospodarce, w 

szczególności na zmiany dotyczące sektorów, które są jego największymi odbiorcami, m.in. budowlany, elektroniczny, papierniczy 

oraz rolniczy. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych charakteryzuje się dużą liczbą półproduktów, które są następnie przerabiane 

lub wykorzystywane przez inne gałęzie gospodarki.  

Obecnie, pomimo występowania dużych podmiotów o zasięgu europejskim, nadal aktywne są procesy konsolidacyjne. Branża 

przemysłu chemicznego jest zdominowana przez duże podmioty posiadające w swojej ofercie produkty zaliczające się do kilku 

segmentów chemicznych. W segmencie producentów wyrobów z tworzyw sztucznych zauważalna jest jednak dużo mniejsza skala 

działalności poszczególnych podmiotów.  

W latach 2011-2013 sektor chemiczny w Polsce wzrósł o 9,6%, osiągając w 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 128,2 

mld zł. W 2013 roku sektor chemiczny stanowił 10,6% wartości sprzedaży sektora przemysłowego w Polsce. W strukturze sprzedaży 

w sektorze chemicznym największy udział miała produkcja wyrobów chemicznych oraz wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, 

łącznie ok. 89% sprzedaży sektora chemicznego w Polsce. Najwyższy wzrost sprzedaży w porównaniu roku 2012 i 2013 zanotowali 

producenci wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, tj. o 8,4%.  
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Rynek wyrobów z tworzyw sztucznych jest segmentem wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, w którym bardzo silną pozycję mają 

producenci tworzyw sztucznych w formach podstawowych. W długoterminowej perspektywie przewiduje się wzrost produkcji w 

analizowanym segmencie, będący efektem zastępowania przez tworzywa sztuczne dotychczas stosowanych materiałów, typu 

drewno, metal, papier czy szkło.  

Rysunek. Przychody ze sprzedaży sektora chemicznego w Polsce w latach 2011-2013, mld zł 

  

Źródło: Biuletyn Statystyczny 2013, GUS 

W 2013 roku sektor chemiczny w Polsce zanotował wzrost wyniku finansowego netto o 35,2% w porównaniu do roku poprzedniego, 

osiągając wynik finansowy netto 8,5 mld zł (jednocześnie nastąpił wzrost rentowności sprzedaży netto do poziomu 6,6%). 

W głównej mierze produkty sektora chemicznego są sprzedawane do innych działów gospodarki. Tylko ok. 30% sprzedaży branży 

chemicznej trafia bezpośrednio do konsumentów. W wyniku tego przemysł chemiczny jest postrzegany jako branża pracująca dla 

potrzeb całej gospodarki. Za odbiorców produkcji chemicznej uważa się wszystkie gałęzie gospodarki, w związku z czym koniunktura 

gospodarcza ma bezpośredni wpływ na wyniki sektora chemicznego.  

Rysunek. Wyniki finansowe netto sektora chemicznego w Polsce w latach 2011-2013, mld zł 

  

Źródło: Biuletyn Statystyczny 2013, GUS 

Poniżej zaprezentowano wybrane segmenty sektora chemicznego, w których są wykorzystywane wyroby wytwarzane przez Emitenta. 

Segment produkcji farb i lakierów 

Segment farb i lakierów wykazuje istotne uzależnienie od ogólnej koniunktury w segmencie budowlanym. Popyt na produkty w tym 

segmencie jest bezpośrednio powiązany z aktywnością w sektorze budowlano-remontowym. Poziom zapotrzebowania na farby i 

lakiery wykazuje silne uzależnienie od ilości przeprowadzanych remontów mieszkań i budynków oraz budowy nowych obiektów. Do 

głównych odbiorców segmentu farb i lakierów oprócz budownictwa należą również różne gałęzie przemysłu, m.in. przemysł metalowy, 

motoryzacyjny czy też meblowy.  

Na polskim rynku dostępnych jest wiele rodzajów farb i lakierów, w tym m.in.: farby elewacyjne i dekoracyjne, samochodowe, do 

metali, antykorozyjne, do drewna i mebli oraz farby drukarskie. Wśród farb największym udziałem charakteryzują się farby 

dekoracyjne posiadające zastosowanie w segmencie budownictwa (farby do malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

lakiery). Poza budownictwem farby wykorzystywane są również do ochrony i konserwacji drewna, w branży motoryzacyjnej oraz w 

przemyśle - głównie do ochrony metali (farby proszkowe i antykorozyjne).  

W Polsce rynek farb i lakierów zdominowany jest przez cztery podmioty - trzy międzynarodowe firmy: PPG Industries (marka Dekoral), 

AkzoNobel NV (marka Nobiles), Tikurilla (marka Tikurilla) oraz polskiego producenta farb Śnieżka (marka Śnieżka).  

Rysunek. Wolumen produkcji farb, lakierów, farb drukarskich i mas uszczelniających w Polsce, tys. ton 
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Źródło: GUS 

Wolumen produkcji farb, lakierów, farb drukarskich i mas uszczelniających w Polsce utrzymuje się od roku 2007 na poziomie powyżej 

1 mln ton. Średnioroczne tempo wzrostu wolumenu produkcji tego segmentu w latach 2009-2012 wyniosło 1,7%.  

Rysunek. Wartość produkcji farb, lakierów, farb drukarskich i mas uszczelniających w Polsce, mld zł 

 

Źródło: GUS 

Wartość produkcji sprzedanej farb, lakierów, farb drukarskich i mas uszczelniających według szacunków GUS w Polsce 

charakteryzuje się tendencją wzrostową. W latach 2009-2012 ten segment wzrósł o 48,2% z poziomu 3,4 mld zł w 2009 roku do 

5,0 mld zł. w 2012 roku. Wartość rynku farb i lakierów w Polsce od kilku lat jest szacowana na ok. 2 mld zł. W 2012 roku według GUS 

udział tego segmentu w wartości produkcji sprzedanej chemikaliów i wyrobów chemicznych wyniósł 8,3%, natomiast w przemyśle 

ogółem 0,6%.  

Segment wyrobów gumowych 

Segment wyrobów gumowych jest w głównej mierze uzależniony od przemysłu kauczukowego. W 2012 roku według International 

Rubber Study Group światowe zużycie kauczuku wyniosło 25,8 mln ton (spadek w wysokości ok. 0,1 mln ton w porównaniu do roku 

poprzedniego). 

W segmencie wyrobów gumowych największy udział posiada branża oponiarska, która jest w głównej mierze uzależniona od kondycji 

sektora motoryzacyjnego. W Unii Europejskiej w 2012 roku ok. 75% produkcji kauczuku naturalnego i ok. 50% kauczuku 

syntetycznego zostało wykorzystane przez producentów opon.  

Średnioroczne tempo wzrostu wolumenu produkcji opon w Polsce w latach 2010-2013 wyniosło 2,9%. W roku 2012 zanotowano 

spadek produkcji opon z poziomu 42,8 mln sztuk w 2011 do 39,7 mln sztuk w 2012 roku. W 2013 roku nastąpiło odbicie i powrót 

produkcji opon na dotychczasową ścieżkę wzrostu, w efekcie czego wolumen produkcji opon wzrósł o prawie 5 mln sztuk w 

porównaniu do roku poprzedniego.  

Rysunek. Wolumen produkcji opon w Polsce, mln sztuk 

 

Źródło: GUS 

Rynek opon rośnie wraz z liczbą pojazdów produkowanych i rejestrowanych. W 2013 roku w Polsce zanotowano wzrost rejestracji 

pojazdów o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego. Około 60% nowych rejestracji stanowiły rejestracje samochodów osobowych.  
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W 2013 roku światowa produkcja głównych składników nawozów mineralnych była wyższa o 2% niż w roku poprzednim i wyniosła 234 

mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik). Sprzedaż podstawowych składników nawozów mineralnych, tj. amoniaku, fosforytów i soli 

potasowej wzrosła do poziomu 232 mln ton (wzrost o 2% w porównaniu do roku 2012). Według danych International Fertilizer Industry 

Association najwyższy poziom zużycia nawozów mineralnych od kilku lat występuje w Azji Wschodniej (ponad 60 mln ton NPK), a 

najniższy w Azji Zachodniej i Afryce (poniżej 5 mln ton NPK). Dla porównania w Europie Zachodniej i Centralnej zużycie nawozów 

mineralnych jest na poziomie ok. 16 mln ton NPK.  

Krajowa produkcja nawozów mineralnych w 2013 roku zanotowała spadek o 7,5% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 2,5 

mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik). Największy udział w produkcji nawozów mineralnych posiadają nawozy azotowe – 

powyżej 70%.  

Rysunek. Krajowa produkcja nawozów mineralnych, tys. ton 

 
Źródło: IERiGŻ za GUS 

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), światowe zużycie nawozów mineralnych w 

sezonie 2012/2013 wyniosło 176 mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik) i nie uległo zmianie w porównaniu z sezonem 

poprzednim. W okresie od 2008/2009 do 2012/2013 zużycie nawozów mineralnych i wapniowych ulegało wahaniom. Zużycie 

nawozów mineralnych w Polsce w sezonie 2012/2013 zanotowało wzrost o 6,3% do poziomu 2,0 mln ton (w przeliczeniu na czysty 

składnik). Wzrost zużycia w porównaniu z sezonem 2011/2012 zanotowało zużycie nawozów azotowych (o 9,8%) oraz fosforowych (o 

4,2%). Natomiast spadek zużycia nastąpił wśród nawozów potasowych (o 0,8%).  

Rysunek. Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych w sezonach od 2008/2009 do 2012/2013, tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik 

 

Źródło: IERiGŻ za GUS 

W Polsce w okresie od sezonu 2008/2009 do sezonu 2012/2013 poziom nawożenia mineralnego systematycznie wzrastał, oprócz 

zanotowanego spadku w sezonie 2011/2012. W sezonie 2012/2013 zwiększył się on o 10,5% do poziomu 139 kg NPK/ha użytków 

rolnych, co wpłynęło pozytywnie na wzrost plonowania zbóż ogółem o 2,7% w roku 2013 w porównaniu do roku poprzedniego.  

2. Przewagi konkurencyjne Emitenta 

Emitent specjalizuje się w produkcji rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych i jest 

obecnie jednym z dwóch największych producentów krajowych w tej branży. Spółka posiada 15 lat doświadczenia w zakresie 

produkcji wyrobów parafinowych. Spółka wielokrotnie była wyróżniana w różnego rodzaju konkursach i rankingach oraz otrzymała 

liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia jako dynamicznie rozwijająca się firma oferująca produkty wysokiej jakości. 

Główne przewagi konkurencyjne Polwax: 

1 576 1 735 1 637 1 766 1 880 1 832

539
596 486 538 474 367

310
313

330
330 347

299

2000 2005 2010 2011 2012 2013

nawozy azotowe nawozy fosforowe nawozy potasowe

2 425
2 644 2 453 2 634 2 701 2 498

1 899 
1 777 

1 954 1 884 
2 003 

530 592 568 508 
755 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

nawozy mineralne nawozy wapniowe



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
OTOCZENIE RYNKOWE 

 

65 

Dostęp do stabilnych dostaw gaczu parafinowego 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Spółkę do produkcji parafin jest gacz parafinowy, będący produktem ubocznym w 

procesie produkcji olejów bazowych z ropy naftowej. Dostęp do stabilnych dostaw wysokiej jakości gaczu parafinowego stanowi jeden 

z głównych czynników określających pozycję rynkową Spółki oraz determinujących perspektywy jej rozwoju. Spółka posiada 

zabezpieczone dostawy surowca o parametrach odpowiednich dla profilu produkcyjnego Polwax dzięki długoterminowej umowie z 

Grupą LOTOS (około 50-60% dostaw gaczu parafinowego dla Polwax) obowiązującej do końca 2018 roku. Ponadto Spółka prowadzi 

działania mające na celu dywersyfikację i zabezpieczenie stabilnych dostaw gaczu w przyszłości poprzez negocjowanie i podpisanie 

kolejnych umów długoterminowych z nowymi dostawcami. 

Wysoka i stabilna jakość wyrobów 

Istotną przewagą konkurencyjną Spółki jest stabilność parametrów i powtarzalność produktów. Na rynku krajowym przeważa towar o 

niestabilnych parametrach jakościowych, dzięki czemu Polwax jest atrakcyjnym dostawcą wyrobów parafinowych wysokiej jakości.  

Zaplecze produkcyjne 

Spółka posiada rozbudowane i zmodernizowane zaplecze produkcyjne umożliwiające produkcję różnorodnych, często bardzo 

wyspecjalizowanych produktów. Spółka dysponuje następującymi instalacjami: odolejania gaczy, rafinacji kontaktowej, odwonienia 

parafin, instalacją produkcji emulsji parafinowych, wydzieloną instalacją produkcji antyzbrylaczy do nawozów oraz wyspecjalizowaną 

instalacją blendingu małotonażowego. Dodatkowo dzięki istniejącym instalacjom konfekcjonowania (granulacja, pastylkowanie, 

taflowanie, rozlew do opakowań jednostkowych takich jak beczki czy kartony) Spółka może dostosować sposób opakowania wyrobów 

do potrzeb odbiorców. Ponadto Polwax posiada park zbiornikowy umożliwiający nie tylko bieżącą działalność operacyjną, ale również 

pozwalający na wyprzedzające gromadzenie surowców na wypadek czasowego spadku ich podaży, jak również w celu 

zabezpieczenia swoich mocy produkcyjnych. 

Działalność badawczo-rozwojowa 

Spółka prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na rozwój nowych produktów specjalistycznych do 

zastosowań przemysłowych, charakteryzujących się wysokim stopniem przetworzenia. Rozwój nowych produktów jest jednym z 

kluczowych czynników sukcesu w branży producentów wyrobów parafinowych. W strukturach Polwax funkcjonuje zespół 

wykwalifikowanych specjalistów dysponujących odpowiednim know-how do prowadzenia prac nad rozwojem nowych produktów. 

Znaczna część prac badawczo-rozwojowych Spółki prowadzona jest we współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowo-

badawczymi. Prace badawczo-rozwojowe Emitenta przyniosły w latach 2011-2013 wymierne efekty, które zostały opisane w 

Rozdziale XII punkt 7 Prospektu „Badania i rozwój”. 

Doświadczenie i znajomość rynku 

Polwax ma 15 lat doświadczenia na rynku producentów wyrobów parafinowych. Zarząd i kadrę zarządzającą Spółki stanowią 

doświadczone osoby o odpowiednim know-how, które posiadają kompetencje właściwe do prowadzenia działalności w tej branży. 

Korzyści skali i zdolność do realizacji dużych zamówień 

Spółka jako jedno z największych przedsiębiorstw branży parafinowej w Polsce czerpie korzyści z osiągniętych efektów skali. Polwax 

jako jeden z niewielu podmiotów na rynku jest w stanie zrealizować duże zamówienia na dostawę wyrobów parafinowych zarówno 

luzem, jak i w konfekcji. Korzyści skali osiągane są również w obszarze zaopatrzenia surowcowego (zdolność do odbioru znacznych 

ilości surowca). 

Dostęp do infrastruktury kolejowej 

Spółka dysponuje własną bocznicą kolejową i terminalami rozładunkowymi w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle, a także ma 

podpisaną umowę z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern, co zapewnia 

Emitentowi elastyczność w zakresie odbioru surowca od dostawców oraz transportu wyprodukowanych wyrobów do odbiorców. W 

branży, w której Spółka prowadzi działalność, dostęp do infrastruktury kolejowej stanowi istotną przewagę konkurencyjną. 

Stabilna kondycja finansowa 

Istotną przewagę konkurencyjną Spółki stanowi jej stabilna kondycja finansowa, w tym relatywnie niski stan zadłużenia świadczący o 

znaczącym potencjale finansowym Polwax. 
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ROZDZIAŁ XII: OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA  

1. Działalność Spółki 

Podsumowanie 

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz 

szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej 

jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb 

klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku.  

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, 

przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów 

budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. 

Ponadto Polwax posiada w ofercie szeroki asortyment świec i zniczy produkowanych w oparciu o nowoczesną technologię 

maszynową obejmującą produkcję seryjną oraz świece artystyczne wytwarzane w procesie produkcji ręcznej. Spółka produkuje 

świece i znicze zarówno w segmencie ekskluzywnym, jak i w segmencie produktów budżetowych. W zakresie produkcji świec i zniczy 

Spółka realizuje duże wolumenowo kontrakty, w szczególności typu private label (marka własna sprzedawcy). 

Spółka jest jednym z dwóch największych producentów wyrobów parafinowych w Polsce (obok Fabryki Parafin Naftowax, która 

charakteryzuje się odmiennym profilem produktowym). Ich głównymi konkurentami na rynku europejskim są Sasol oraz H&R Group, 

przy czym żaden z nich nie prowadzi produkcji wyrobów parafinowych na terenie Polski. 

Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 

2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz 

fundusz private equity. W Dacie Prospektu właścicielem 65,2% akcji Spółki (54,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu) jest Krokus 

Chem. Prezes Zarządu Spółki, Pan Dominik Tomczyk posiada 14,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki (22,4% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu). Szczegółowy opis transakcji lewarowanego wykupu menedżerskiego został zamieszczony w Rozdziale XIII 

pkt 3 Prospektu „Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta”. 

Polwax jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją 

parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec. Ponadto 

Spółka posiada dwa biura zlokalizowane w Krakowie i w Warszawie. Produkcja Spółki realizowana jest w trzech zakładach 

produkcyjnych: 

 Zakład Produkcji Parafin w Jaśle, 

 Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach, 

 Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach. 

Majątek produkcyjny Spółki obejmuje m.in. nowoczesną komorę Sulzera do odolejania gaczy parafinowych, instalację do odwaniania 

parafin, linię do pastylkowania oraz wieżę granulacyjną, blending małotonażowy oraz prasy filtracyjne, a także nowoczesne 

rozwiązania produkcyjne w zakresie wyrobu zniczy i świec. Ponadto Spółka dysponuje własną bocznicą kolejową w każdym z 

oddziałów produkcyjnych i dostępem do infrastruktury kolejowej umożliwiającym transport surowców i produktów Polwax drogą 

kolejową (umowa z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern), co stanowi istotną 

przewagę konkurencyjną Spółki. 

Ponadto Polwax posiada dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji. Działania przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju są 

zracjonalizowane pod względem podziału geograficznego oraz pod względem rynkowym w kontekście dywersyfikacji odbiorców 

Spółki. 

Znacząca część przychodów ze sprzedaży Spółki realizowana jest w segmencie surowców (parafin, mas parafinowych) 

przeznaczonych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1% przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2013 roku oraz 75,2% w I półroczu 

2014 roku) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5% sprzedaży w 2013 roku i 23,1% przychodów ze 

sprzedaży w I półroczu 2014 roku). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9% udziału w przychodach Spółki zrealizowanych w 

2013 roku (1,2% w I półroczu 2014 roku). 
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Rysunek. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółki według grup produktowych w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014 (dane niezbadane)  

 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

Tabela. Sprzedaż Spółki w ujęciu wolumenowym 2011-2013 oraz w I półroczu 2014*  

dane w tys. ton I pół. 2014  I pół. 2013  2013  2012  2011  

Wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich 18,5 15,2 35,4 38,6 42,5 

Woski i produkty dedykowane dla przemysłu 6,4 7,7 14,4 16,1 18,3 

Razem 24,9 22,9 49,8 54,7 60,8 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

* Dane nie obejmują świec i zniczy. 

Zmniejszenie wielkości sprzedaży Spółki w ujęciu wolumenowym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynika z 

koncentracji Spółki na małotonażowych specjalistycznych wyrobach dla przemysłu, które charakteryzują się wyższą marżowością. 

Około 80% wolumenu produkcji lokowane jest na rynku krajowym. Pozostałą jego część stanowi eksport, głównie do krajów UE oraz 

na rynki wschodnie. W 2013 roku eksport stanowił 16% przychodów ze sprzedaży Spółki, z czego 51% trafiło na rynek niemiecki, 16% 

na rynek holenderski, a 12% na rynek węgierski. Udział eksportu w sprzedaży produktów Spółki wyniósł 21,5% w I półroczu 2014 

roku. 

Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności 

produktów do zastosowań przemysłowych. Wynika to z przyjętej wizji Polwax: „nowoczesna europejska firma – lider innowacyjnych 

przemysłowych specyfików parafinowych” oraz ma na celu dywersyfikację kierunków sprzedaży produktów Spółki. 

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Spółce wynosiło 234 osoby. 

Polwax jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Poniżej zestawiono najważniejsze nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2013 roku: 

 Rzetelna Firma – „Certyfikat Rzetelności” przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, 

potwierdzający uczciwość, terminowość, wiarygodność, rzetelność oraz brak przeterminowanych zobowiązań finansowych, 

 Efektywna Firma 2012 – spośród 1 231 podmiotów gospodarczych województwa podkarpackiego, których wyniki finansowe 

przeanalizował Instytut Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2012 uzyskało 469 podmiotów, a Polwax uplasował 

się na 307. pozycji. Tytuł Efektywnej Firmy przyznawany jest spółkom, które uzyskały rentowność netto z prowadzonej 

działalności na poziomie powyżej 5% w okresie poprzednich 3 lat, 

 Statuetka i tytuł Potęga Biznesu – nagroda przyznawana jest spółkom o wartości rynkowej powyżej 100 mln zł (wartość 

określana metodą porównawczą). Spółka zajęła 38. miejsce wśród firm województwa podkarpackiego, 

 Najwyższa Jakość Quality International 2013 – Spółka otrzymała tytuł laureata oraz Srebrne Godło w kategorii QI Order – 

Zarządzanie Najwyższej Jakości w konkursie projakościowym organizowanym przez ForumBiznesu.pl i cykl gospodarczy 

Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, 

 Diamenty Forbesa 2013 – nagroda w rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najdynamiczniej zwiększały 

swoją wartość. Polwax uplasował się na 3. miejscu, tj. w ścisłej czołówce firm województwa podkarpackiego o rocznych 

przychodach powyżej 250 mln zł, 

 Mecenas Kultury Jasła 2013 – tytuł przyznawany przez Urząd Miasta Jasła w uznaniu dla zasług w działaniach 

wspierających kulturę, naukę i społeczności lokalne, 

 Statuetka „Solidny Partner w Biznesie” otrzymana od ING Bank Śląski podczas uroczystości otwarcia instalacji Sulzer. 
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Polwax posiada certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania w zakresie produkcji, 

projektowania i obrotu woskami, parafinami itp. na zgodność z normami PN-EN ISO 9001-2009, PN-N-18001:2004 oraz PN-EN ISO 

14001:2005. 

Oferta asortymentowa Spółki 

Portfolio produktów Spółki obejmuje poniższe grupy produktowe: 

Produkty do wyrobów świecarskich 

Parafiny niskozaolejone 

Wysokiej jakości parafiny pochodzące z odolejania rozpuszczalnikowego o zawartości oleju nie przekraczającej 0,5%. Parafiny 

niskozaolejone mają zastosowanie w produkcji wysokiej jakości galanterii świecarskiej (tzw. świece twarde), jak również do wyrobu 

produktów w przemyśle tekstylnym, kosmetycznym, opakowaniowym, włókienniczym. 

Parafiny standard 

Parafiny standard stanowią podstawowy surowiec do produkcji świec. Ponadto, podobnie jak parafiny niskozaolejone, stosowane są w 

przemyśle papierniczym, tekstylnym i lakierniczym. Obejmują szeroką gamę parafin o zawartości oleju nie przekraczającej 1,1%. 

Poszczególne produkty Spółki w tym segmencie zróżnicowane są pod względem własności fizycznych parafin, w tym w szczególności 

temperatury krzepnięcia. 

Parafiny hydrorafinowane 

Parafiny spełniające wymagania normy RAL stosowane do produkcji świec. 

W tej grupie znajdują się również inne produkty przeznaczone do produkcji konkretnych rodzajów świec – Parafina LTP ST 

(dodatkowo utwardzona, przeznaczona do maszynowej produkcji świec stołowych), Luxolina ST – dedykowana do produkcji świec 

zalewanych w szkło oraz LTP 56 PLUS przeznaczona do produkcji świec ciągnionych. 

Wyroby do produkcji zniczy  

Grupa obejmuje szeroki asortyment produktów przeznaczonych do produkcji zniczy zalewanych i wyprasek zniczowych. Dzięki 

zastosowaniu odpowiednich adsorbentów i dodatków oferowane masy charakteryzują się bardzo dobrą barwą i stabilnością 

parametrów. Grupa obejmuje produkty czysto parafinowe takie jak Luxolina, Luxolina II, Lumina czy Lumina II, jak również specjalne 

kompozycje parafinowo-stearynowe (np. Lumina ST) i mieszanki z olejem palmowym (Eko-Lumina, Eko-Lux). 

Woski specjalne do produkcji świec  

Grupa obejmuje produkty pomocnicze stosowane podczas wytwarzania świec (wosk do knotów, wosk kąpiący, wosk do aplikacji). 

Produkty do impregnacji drewna  

Ofertę Spółki w tym segmencie stanowią produkty parafinowe przeznaczone do impregnacji drewna i produkcji rozpałek. Wyroby te 

zabezpieczają materiały drewniane i drewnopochodne przed szkodliwym działaniem wilgoci. W szczególności produkowane przez 

Spółkę emulsje parafinowe z uwagi na swoją strukturę umożliwiają impregnację powierzchni o nieregularnych kształtach, dzięki czemu 

mogą służyć do zabezpieczania płyt wykończeniowych MDF i HDF. 

Woski przeznaczone do kontaktu z żywnością  

Szczególną grupę wosków stanowią produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością, które dzięki wykorzystaniu specjalnie 

wyselekcjonowanych surowców oraz zastosowaniu odpowiedniego procesu produkcyjnego spełniają wszelkie wymogi dla produktów 

tego typu. Są to przede wszystkim: 

 Wosk plastyczny „S”, wosk plastyczny czerwony (stosowane w przemyśle mleczarskim do powlekania serów),  

 Wosk DROMA (do odpierzania drobiu),  

 Wosk Z do powlekania papieru (nadaje powierzchni papieru właściwości hydrofobowe). 

Produkowane przez Spółkę woski poddawane są regularnym badaniom kontrolnym sprawdzającym zawartość metali ciężkich oraz 

zawartość WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) i substancji kancerogennych. Produkty te badane są również pod 

kątem zgodności z normami jakościowymi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (ang. Food and Drug Administration). 

Woski do zastosowań specjalnych  

Istotną grupę w asortymencie Polwax stanowią woski specjalne, dedykowane konkretnym gałęziom przemysłu. Woski specjalne 

znajdują zastosowanie jako: 
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 Środki stabilizujące zapewniające odporność na efekty degradacji spowodowane przez czynniki środowiskowe (w 

szczególności ozon) stosowane w przemyśle gumowym, a zwłaszcza w oponiarskim (WOSKOP), 

 Produkty dla branży ogrodniczej, przeznaczone do zabezpieczenia sadzonek (wosk zielony do sadzonek, cerezyna 

wysokotopliwa), 

 Półprodukty stanowiące bazę dla smarów i past i innych wyrobów, poprawiające ich konsystencję i właściwości użytkowe 

(cerezyna, wosk do past, wosk do plasteliny, wosk do kredek),  

 Składniki kremów i kosmetyków (cerezyna biała). 

Antyzbrylacze do nawozów  

Do najważniejszych produktów oferowanych przez Spółkę należą antyzbrylacze do nawozów stosowane jako środki zabezpieczające 

granule nawozów przed zbrylaniem oraz przeciwdziałające pyleniu nawozów mineralnych w trakcie procesów technologicznych, w 

transporcie oraz podczas aplikacji. Spółka produkuje antyzbrylacze przeznaczone do różnych rodzajów nawozów, zarówno do saletry 

amonowej oraz nawozów uzyskiwanych na jej bazie (SALWAX), jak i nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (AGROWAX). 

Środki ochrony antykorozyjnej (wazeliny, wosk konserwacyjny, Marwax) 

Grupa ta obejmuje wosk konserwacyjny służący do zabezpieczenia antykorozyjnego podwozi samochodów, MARWAX stosowany do 

zabezpieczania stalowych lin okrętowych oraz wazeliny techniczne. Wazeliny techniczne wysokotopliwe i niskotopliwe stosowane są 

w głównej mierze do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją (jako składnik smarów specjalistycznych). Ponadto wazelina 

techniczna niskotopliwa jest wykorzystywana do smarowania lekko obciążonych łożysk pracujących w niskiej temperaturze oraz w 

przemyśle garbarskim. 

Kleje typu HotMelt  

Jest to najnowsza grupa produktowa w ofercie Spółki. Obejmuje kleje termotopliwe stosowane w różnych gałęziach przemysłu:  

 Produkty dla branży świecowo-zniczowej - ISOWAX przeznaczony do wklejania aplikacji oraz TERMOWAX służący do 

wklejania blaszek knotów, 

 ALPACKWAX stosowany jako laminat w produkcji opakowań wielowarstwowych. Produkt spełnia wymagania dla wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

 Wosk topliwy stosowany w branży drzewnej do zabezpieczania czół drewna. 

Masy modelowe  

Masy modelowe są to specjalne woski stosowane w odlewnictwie precyzyjnym do produkcji odlewów metodą wosku traconego. 

Oferowany przez Spółkę FORMOWAX, czyli miękka masa modelowa, stosowana jest do produkcji odlewów zwykłej jakości (odlewy 

handlowe ogólnego przeznaczenia). 

Pozostałe wyroby dla przemysłu 

W tej grupie znajdują się półprodukty stosowane jako komponenty do produkcji różnych wyrobów przemysłowych (smary, 

antyzbrylacze, woski specjalne i inne). 

 

Ofertę Spółki uzupełniają produkowane w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach znicze i świece. Asortyment Polwax obejmuje 

szeroką gamę świec maszynowych i artystycznych. Świece maszynowe Polwax produkowane w oparciu o najnowocześniejszą 

technologię obejmują m.in. świece walcowe oraz kule. W segmencie świec artystycznych Spółka posiada bogatą ofertę świec 

ekskluzywnych o różnych kształtach, wytwarzanych ręcznie i wzbogacanych różnorodnymi aromatami. Produkty Polwax 

charakteryzują się nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwem. 

Struktura asortymentowa sprzedaży Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi została zamieszczona w 

Rozdziale VIII punkt 3.1 Prospektu „Wynik finansowy – Przychody”. 

Odbiorcy 

Podstawową grupą odbiorców produktów Zakładów Produkcji Parafin Polwax są producenci świec i zniczy, którzy używają wosków 

parafinowych jako surowca do swoich produktów. Ponadto do odbiorców parafin produkowanych przez Spółkę należą m.in. 

producenci wyrobów z drewna, producenci nawozów, branża gumowa, ogrodnicza, papiernicza, opakowaniowa, metalurgiczna 

(odlewnicza), spożywcza i wiele innych, które wykorzystują wyroby Polwax jako komponenty produktów własnych. Sprzedaż 
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prowadzona jest na podstawie ramowych umów o współpracy. Zgodnie z obowiązującą w Polwax polityką handlową w Spółce 

funkcjonuje system premiowania stałych klientów (rabaty dla klientów, którzy regularnie dokonują zamówień określonych wolumenów). 

Produkty Spółki dostarczane są do ponad 600 klientów krajowych i około 50 zagranicznych. Do największych odbiorców wyrobów 

parafinowych Spółki należą: ADMIT (odbiorca wyrobów do produkcji zniczy i świec), Bispol (odbiorca wyrobów do produkcji zniczy 

oraz produktów przemysłowych) oraz Gedro (odbiorca produktów do wyrobów świecarskich, wyrobów do produkcji zniczy oraz 

produktów do impregnacji drewna). Umowy handlowe zawarte z tymi odbiorcami zostały opisane w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu 

„Istotne umowy – Umowy handlowe”. 

Wyroby Zakładu Produkcji Zniczy i Świec dostarczane są do głównego odbiorcy Jeronimo Martins Polska, z którym Spółka posiada 

podpisaną długoterminową umowę sprzedaży. Umowa została opisana w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy – Umowy 

handlowe”. 

W 2013 roku czterech największych odbiorców Spółki miało 65% udziału w przychodach ze sprzedaży ogółem, przy czym odbiorca o 

największych obrotach ze Spółką miał 29% udziału w przychodach za 2013 r., a kolejni odbiorcy mieli odpowiednio 22%, 8% i 6% 

udziału w przychodach Polwax za 2013 r. 

Zaopatrzenie surowcowe 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Spółkę do produkcji parafin jest gacz parafinowy, będący produktem ubocznym w 

procesie produkcji olejów bazowych. Dostęp do stabilnych dostaw wysokiej jakości gaczu parafinowego stanowi jeden z głównych 

czynników określających pozycję rynkową Spółki oraz determinujących perspektywy jej rozwoju. Istotnym czynnikiem warunkującym 

rozwój rynku parafinowego jest ograniczona i niestabilna podaż gaczy na rynku światowym wynikająca z faktu, że gacze są produktem 

ubocznym innych procesów produkcyjnych i w związku z tym ich produkcja nie jest prowadzona w relacji do zapotrzebowania ze 

strony odbiorców gaczy. Potencjał przerobu gaczy parafinowych w Polwax wynosi odpowiednio 35 tys. ton rocznie w zakładzie 

produkcyjnym w Jaśle oraz 25 tys. ton rocznie w zakładzie produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Potencjał przerobu gaczy 

parafinowych jest zależny od ilości procesów rafinacyjnych w Spółce i może sięgać nawet poziomu 65 tys. ton rocznie łącznie w obu 

lokalizacjach. W 2011 roku przerób gaczy parafinowych w Spółce wyniósł 56,4 tys. ton, a w latach 2012 i 2013 odpowiednio 52,7 tys. 

ton oraz 47,7 tys. ton. W I półroczu 2014 roku przerób gaczy parafinowych wyniósł 25,9 tys. ton. 

Około 50-60% dostaw gaczu parafinowego dla Polwax (w zależności od okresu) realizowana jest na podstawie długoterminowej 

umowy z Grupą LOTOS (umowa obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku i została opisana w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne 

umowy – Umowy handlowe”), która dostarcza Spółce wysokiej jakości surowiec o stabilnych oraz ściśle określonych parametrach. 

Stabilność parametrów w przypadku gaczu parafinowego w znaczący sposób upraszcza proces produkcyjny oraz ułatwia zarządzanie 

zapasami. Parametry gaczu parafinowego różnią się znacząco w zależności od rafinerii, w której surowiec jest produkowany. Ponadto 

Spółka posiada ramową umowę długoterminową z ExxonMobil na dostawę gaczu parafinowego. Pozostałe dostawy gaczu 

realizowane są poprzez zakupy na rynku spotowym oraz od importerów, głównie z rynku wschodniego (kraje b. ZSRR). W Dacie 

Prospektu Spółka prowadzi rozmowy z zachodnimi producentami gaczu parafinowego w celu podpisania kolejnych umów na dostawę 

głównego surowca stosowanego do produkcji. 

Zarówno zakład produkcyjny zlokalizowany w Jaśle, jak i zakłady zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach mają dostęp do 

bocznicy kolejowej i posiadają terminale rozładunkowe, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia dostaw gaczu dla potrzeb 

Spółki. Ponadto Spółka ma podpisaną umowę z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę kilkudziesięciu 

specjalistycznych cystern o łącznej pojemności 1,5 tys. ton, którymi realizowane są dostawy surowców parafinowych z Grupy LOTOS 

oraz odbiory surowców ze wschodniej granicy i portów morskich. Dostęp do infrastruktury kolejowej stanowi istotną przewagę 

konkurencyjną Polwax. Ponadto Spółka ma możliwość korzystania z bazy zbiornikowej w Szczecinie o pojemności do 5 tys. ton. 

W 2013 roku dostawy gaczu z grupy kapitałowej Grupa LOTOS miały 48% udziału w wartości zakupów Polwax ogółem, a udział 

żadnego z pozostałych dostawców nie przekraczał progu 10% wartości dostaw ogółem. Spółka współpracuje łącznie z ok. 100 

dostawcami.  

2. Strategia  

Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest wzrost wartości Polwax dla akcjonariuszy osiągany poprzez wzrost uzyskiwanych 

przychodów ze sprzedaży oraz rentowności Spółki, a w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych, przy jednoczesnym 

stopniowym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce i w Europie. Strategia rozwoju Spółki jest konsekwencją przyjętej przez Spółkę 

wizji: nowoczesnej europejskiej firmy, lidera innowacyjnych przemysłowych specyfików parafinowych.  

Nadrzędnym celem strategicznym Polwax jest stopniowe przekształcenie profilu działalności Spółki, którego celem jest ulokowanie 

Spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż 

przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością. Efektem zmian w profilu Polwax będzie przekroczenie do 2020 

roku progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki przy jednoczesnym 
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znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej, czego efektem będzie wzrost 

wyników finansowych i umocnienie pozycji rynkowej Spółki. 

Główne strategiczne cele cząstkowe Spółki służące do osiągnięcia zdefiniowanego powyżej celu nadrzędnego obejmują: 

 Zmianę portfolio produktowego Spółki, 

 Rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, 

 Ekspansję na nowe rynki zbytu, 

 Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw, 

 Wzrost efektywności funkcjonowania Spółki i działania proekologiczne. 

Poniżej przedstawiono strategiczne cele cząstkowe Spółki wraz z opisem planowanych działań do realizacji głównych założeń planu 

strategicznego Polwax. 

Zmiana portfolio produktowego Spółki 

Zmiana portfolio produktowego ukierunkowana jest na wytwarzanie nowoczesnych i wysokojakościowych produktów przemysłowych 

w obszarach rynkowych o największym potencjale wzrostu. Dzięki prowadzonemu monitoringowi rynku oraz śledzeniu zmian i 

tendencji Spółka ma możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie klientów. Towarzyszyć temu będzie 

zwiększenie stopnia przetwarzania surowców, możliwe dzięki posiadanemu odpowiedniemu know-how i specjalistycznym instalacjom, 

oraz wprowadzanie nowych specyficznych surowców jako komponentów specjalistycznych produktów przemysłowych.  

Wprowadzanie do oferty nowych produktów przeznaczonych dla odbiorców przemysłowych realizowane będzie w ścisłej współpracy z 

odbiorcami, przy uwzględnieniu ich potrzeb i wymagań. Współpraca prowadzona będzie z uwzględnieniem pełnego cyklu życia 

produktu: od etapu opracowywania i walidacji, poprzez elastyczne reagowanie na zmianę potrzeb klientów w toku prowadzonych 

przez nich działalności, aż po planowanie następców. Proces ten połączony będzie z odpowiednim pozycjonowaniem tych wyrobów 

na rynku. Zmiana portfolio produktowego Polwax pozwoli również częściowo zniwelować zjawisko sezonowości występujące obecnie 

w segmencie zniczowo-świecowym działalności Spółki. Docelowo Emitent zakłada zwiększenie udziału wyrobów przemysłowych w 

strukturze sprzedaży ogółem przekraczające 50% w roku 2020. 

Rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych 

Emitent zamierza rozwijać portfolio produktowe wykorzystując przede wszystkim własny, sukcesywnie rozbudowywany Pion Rozwoju, 

systematycznie zwiększając nakłady na jego działalność. Dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z wieloma jednostkami naukowo-

badawczymi oraz służbami badawczo-rozwojowymi odbiorców, Spółka ma możliwość opracowania nowych, zaawansowanych i 

innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do specyficznych wymagań potencjalnych klientów.  

Polwax planuje wykorzystanie w swoich pracach rozwojowych programów wspieranych przez fundusze unijne, w szczególności 

programów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe zrzeszające jednostki badawcze, producentów surowców, 

półproduktów i wyrobów oraz końcowych użytkowników, co umożliwia opracowywanie optymalnych rozwiązań i ich skuteczne 

wdrażanie. Rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych oraz zaplecza laboratoryjnego Polwax skorelowany będzie z procesem 

modernizacji i unowocześnienia instalacji produkcyjnych Spółki.  

W 2013 roku została uruchomiona w Jaśle komora Sulzera służąca do bezrozpuszczalnikowego odolejania gaczy. Instalacja ta 

umożliwia zwiększenie efektywności i jakości produkcji, a także zdolności produkcyjnych Emitenta w zakresie jednego z głównych 

produktów Polwax: parafiny standardowej, będącej również bazą w wytwarzaniu specjalistycznych produktów przemysłowych. W 

Czechowicach-Dziedzicach uruchomiono kompletny ciąg technologiczny obejmujący ogrzewane prasy filtracyjne oraz instalację 

blendingu małotonażowego. W 2014 roku ciąg technologiczny zostanie wzbogacony o nowoczesne urządzenia konfekcjonujące: 

taflarkę i pastylkarkę. Instalacja blendingu małotonażowego umożliwia produkcję wysoko wyspecjalizowanych, wieloskładnikowych 

kompozycji przeznaczonych do bardzo wymagających, specyficznych zastosowań.  

Wysoką i powtarzalną jakość produktów Polwax wspiera wprowadzenie i stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych oraz standardów. 

W ocenie Emitenta stabilna jakość produktów stanowi jeden z najistotniejszych czynników zapewniających osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej. Spółka posiada certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania zgodnie 

z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 oraz PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie produkcji, projektowania i obrotu 

parafinami i woskami. Normy te zostały także w znacznej części wdrożone w zakresie produkcji zniczy i świec. Dodatkowo Spółka 

posiada wdrożony system Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), wymagany w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością. 

Ekspansja na nowe rynki zbytu 

Ekspansja Spółki na nowe rynki zbytu powiązana będzie z wprowadzeniem do oferty Polwax nowych specjalistycznych produktów. 

Znacznie wyższa rentowność tych produktów zmniejszy ograniczenie, jakie dla obecnych produktów wysokotonażowych stanowią 
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znaczące koszty logistyki na odległe rynki. W pierwszej kolejności będzie możliwe rozszerzenie sprzedaży w Polsce i Europie 

Zachodniej – na rynkach wymagających wysokiej i powtarzalnej jakości produktów.  

Na rynku krajowym celem Spółki jest osiągnięcie pozycji jednego z głównych dostawców produktów parafinowych w branżach: 

nawozowej, drzewnej, gumowej, opakowań, spożywczej oraz w odlewnictwie precyzyjnym. Dysponując własnym know-how oraz 

odpowiednimi aktywami produkcyjnymi Spółka będzie w stanie konkurować w zakresie specjalistycznych produktów parafinowych 

nawet na najbardziej wymagających rynkach. Emitent widzi swoją szansę w możliwości dostosowywania produktów do 

indywidualnych wymagań odbiorców i udzielaniu szerokiego wsparcia na etapie walidacji i wdrażania wyrobów, jak również w 

atrakcyjnych warunkach handlowych oferowanych klientom. Celem Spółki jest pogłębianie relacji handlowych z odbiorcami 

ukierunkowane na ograniczenie sprzedaży spotowej na rzecz formalnych i długoterminowych kontraktów i umów handlowych.  

W dalszej kolejności Spółka zakłada również sprzedaż specyfików parafinowych na rynkach pozaeuropejskich w odmianach 

dostosowanych do potrzeb dla odbiorców. Analiza przeprowadzona w 2013 roku wskazała na możliwości przyszłej sprzedaży 

produktów na rynki amerykańskie jak również do rozwijających się państw Afryki, jako kolejnego z perspektywicznych rynków. 

Ponadto Spółka będzie analizować możliwości zwiększenia sprzedaży produktów specjalistycznych na rynkach krajów bałtyckich, 

ukraińskim oraz rozpoczęcia działalności na rynku rosyjskim. Polwax w swoich planach ekspansji nie wyklucza także wzmocnienia w 

postaci budowy pionowej i poziomej współpracy i powiązań, które również rozszerzą obecne źródła zaopatrzenia oraz możliwości 

produkcyjne, które przełożą się na zwiększenie sprzedaży produktów Spółki. 

Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizacja dostaw 

W ocenie Spółki dywersyfikacja źródeł dostaw surowców, w tym w szczególności gaczu parafinowego, jest jednym z istotniejszych 

czynników warunkujących bezpieczeństwo prowadzonej działalności operacyjnej. Cechą charakterystyczną gaczy parafinowych jest 

niejednorodność ich właściwości i parametrów fizyko-chemicznych uzależnionych od rafinerii, w której surowiec ten jest produkowany. 

Parametry jakościowe gaczy mają bardzo istotny wpływ na ceny zakupu tego surowca, możliwość jego przetworzenia w Spółce oraz 

na jakość finalnych produktów. Cel strategiczny dotyczący koncentracji na wysokoprzetworzonych przemysłowych produktach 

parafinowych, gdzie konieczna jest wysoka i powtarzalna jakość, wymaga zabezpieczenia stałych dostaw gaczy o odpowiednich 

parametrach. 

W Dacie Prospektu Spółka posiada zabezpieczone dostawy surowca o parametrach odpowiednich dla profilu produkcyjnego Polwax. 

Około 50-60% dostaw gaczy parafinowych dla Spółki realizowane jest na podstawie długoterminowej umowy z Grupą LOTOS. Umowa 

ta obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku. Emitent prowadzi działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł dostaw surowca 

strategicznego w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw gaczy o odpowiednich parametrach również w przyszłości. W Dacie Prospektu 

Spółka posiada ramową umowę długoterminową z ExxonMobil na dostawę gaczy parafinowych oraz prowadzi rozmowy z kluczowymi 

europejskimi producentami gaczy parafinowych w celu podpisania kolejnych długoterminowych umów na dostawę głównego surowca 

stosowanego w produkcji. Ponadto Emitent zamierza zoptymalizować dostawy kluczowego surowca poprzez uzgadnianie z głównymi 

dostawcami planów produkcyjnych. Optymalizację dostaw i współpracę zapewni planowana i niżej opisana rozbudowa zdolności 

magazynowych w Czechowicach-Dziedzicach. 

Wzrost efektywności funkcjonowania Spółki i działania proekologiczne 

Strategia rozwoju Emitenta zakłada realizację inwestycji mających na celu modernizację i rozwój instalacji produkcyjnych 

ukierunkowany na zmniejszenie energochłonności oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko przy jednoczesnej 

optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawie warunków bezpieczeństwa pracy. Przykładem tego typu inwestycji jest 

uruchomiona w 2013 roku komora Sulzera, która pozwoliła na zwiększenie efektywności produkcji poprzez ograniczenie kosztów oraz 

zwiększenie elastyczności Polwax w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów, a także ograniczenie ilości ścieków 

odprowadzanych do kanalizacji. Ponadto do inwestycji proekologicznych zrealizowanych w 2013 roku zgodnie z założeniami Polityki 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i w oparciu o Program Zarządzania Środowiskowego należała m.in. modernizacja kolektora 

rozładunku gaczu z cystern kolejowych (ograniczenie strat surowców i eliminacja wycieków surowców na powierzchnię gruntu). 

Planowana inwestycja polegająca na zakupie parku zbiorników w Czechowicach-Dziedzicach, opisana w Rozdziale XII punkt 10 

Prospektu „Informacje o inwestycjach Emitenta”, również w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności procesów 

produkcyjnych w Spółce. 

 

Realizacja tak zdefiniowanej strategii rozwoju pozwoli Spółce umocnić pozycję nowoczesnego przedsiębiorstwa dysponującego 

własnym innowacyjnym know-how i ukształtowanym rynkiem na specjalistyczne wyroby przemysłowe dla wielu gałęzi gospodarki, co 

pozwoli Emitentowi uniezależnić się od ewentualnych spadków koniunktury poszczególnych branż oraz ograniczyć wpływ zjawiska 

sezonowości na działalność operacyjną Spółki, a także zagwarantować stabilne podstawy ekonomiczne i organizacyjne do dalszego 

rozwoju. Powyższa strategia rozwoju nie zakłada znaczących inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jednak w Dacie Prospektu 

Emitent analizuje różnorodne możliwości w zakresie rozszerzenia potencjału produkcyjnego Spółki, które dodatkowo zwiększyłyby 

efektywność realizacji opisanych celów strategicznych Polwax. 
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3. Nowe produkty i usługi  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka wprowadziła następujące nowe produkty: 

Rok 2011 

 Emulsja parafinowa LTP E-50 (emulsja o obniżonej zawartości suchej masy) – produkt dedykowany dla klienta, 

 Cerezyna biała – cerezyna o jakości spełniającej wymagania FDA, 

 IGNIWAX – masa zalewowa długopalna,  

 FORMOWAX – masa modelowa miękka dla odlewnictwa precyzyjnego. 

Rok 2012 

 MARWAX – produkt przeznaczony do konserwacji stalowych lin okrętowych, 

 LUXOLINA H – produkt przeznaczony do produkcji wyrobów świecowo-zniczowych, głównie podgrzewaczy (tzw. tea-light). 

Rok 2013 

 ALPACKWAX – stosowany jako laminat przy produkcji opakowań wielowarstwowych, 

 Wosk zielony specjalny – przeznaczony do zabezpieczania sadzonek, 

 TERMOWAX – klej typu HotMelt stosowany w branży zniczowej do wklejania blaszek knotów, 

 ISOWAX – klej typu HotMelt przeznaczony dla branży świecowej, 

 GRANOMA Plus – nowy rodzaj antyzbrylacza do nawozów. 

I półrocze 2014 roku 

 Wosk do lampionów – wosk przeznaczony dla branży świecowej,  

 GRANWAX – antyzbrylacz dedykowany dla nawozu typu siarczan amonu. 

 

Ponadto w okresie od 30 czerwca 2014 roku do Daty Prospektu Emitent zakończył prace badawczo-rozwojowe dotyczące emulsji 

parafinowych do impregnacji papieru, realizowane na podstawie umowy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO Blachownia) 

na wykonanie pracy badawczej pt.: „Opracowanie emulsji parafinowej do impregnacji papieru”. Korzyści wynikające z realizacji tej 

pracy badawczej to: 

- Rozszerzenie oferty asortymentowej Spółki o nowy rodzaj emulsji;  

- Rozszerzenie oferty skierowanej do przemysłu papierniczego i opakowaniowego. 

Obecnie prowadzone prace  

W Dacie Prospektu Spółka prowadzi prace nad następującymi nowymi produktami: 

 Woski twarde dla odlewnictwa precyzyjnego (projekt INNOCAST) 

W ramach krajowego programu INNOLOT Spółka uczestniczy w realizacji projektu pt.: ”Zaawansowane technologie 

odlewnicze” (projekt INNOCAST) i odpowiada za zadanie nr 3 – Opracowanie i wytworzenie wysokojakościowych 

"twardych" wosków odlewniczych. Woski te będą zastosowane do odlewania łopatek wirnika innowacyjnego silnika 

lotniczego. 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z 7 podmiotów: WSK „PZL - RZESZÓW” S.A. (Lider konsorcjum), 

Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Warszawską (Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”), 

Politechnikę Śląską, Instytut Energetyki (Oddział Ceramiki CEREL), Polwax oraz INFOSTER Sp. z o.o. 

W dniu 1 grudnia 2013 roku pomiędzy Liderem Konsorcjum a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana 

umowa dotycząca dofinansowania projektu INNOCAST. Spółka rozpoczęła prace związane z projektem we wrześniu 2013 

roku. Zgodnie z harmonogramem na realizację zadania przewidziano okres 36 miesięcy. Czas trwania całego projektu 

INNOCAST wynosi 60 miesięcy. 

W ramach projektu INNOCAST Polwax współpracuje (podzleca) prace badawcze następującym podmiotom: LOTOS Lab 

Sp. z o.o. (w zakresie oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych), Instytut Odlewnictwa w Krakowie (w zakresie badań 
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parametrów technologicznych wosków odlewniczych) oraz Specodlew Sp. z o.o. (w zakresie przeprowadzenia prób 

przemysłowego wdrożenia wosków).  

Korzyści wynikające z realizacji projektu: 

- Opracowanie nowej linii produktów – wosków twardych dla odlewnictwa precyzyjnego, 

- Zawiązanie ścisłej współpracy z odbiorcą wosków – WSK PZL Rzeszów, 

- Wzrost innowacyjności Spółki, 

- Pozyskanie dofinansowania umożliwiającego pokrycie kosztów prac badawczo-wdrożeniowych, 

- Wzmocnienie kompetencji pracowników Spółki w zakresie realizacji projektów. 

4. Sezonowość 

Działalność Spółki charakteryzuje się znaczącą sezonowością popytu na produkty Polwax i w konsekwencji przychodów ze 

sprzedaży. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki sprzedaży zniczy, które stanowią znaczącą pozycję w strukturze sprzedaży 

Polwax (w 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec oraz wyrobów do produkcji zniczy miały 

odpowiednio 23% i 49% udziału w sprzedaży Spółki ogółem, a w I półroczu 2014 roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1% i 63%). 

Sprzedaż zniczy podlega znaczącym wahaniom sezonowym, koncentrując się głównie we wrześniu i październiku. Zjawisko 

sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach. Ponadto, z uwagi na 

fakt, że produkcja zniczy realizowana jest przez Polwax przez cały rok, sezonowe wahania sprzedaży w tym segmencie działalności 

Spółki wpływają na sezonowość zapotrzebowania Emitenta na kapitał obrotowy. 

Rysunek. Sezonowość sprzedaży Spółki w okresie I kwartał 2011 roku – II kwartał 2014 roku (dane w mln zł)  

 

 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

5. Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność Spółki 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, tj. w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku wystąpiły następujące 

zdarzenia nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność Spółki: 

 W styczniu 2012 roku podpisana została umowa sprzedaży 100% udziałów w Spółce na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. 

przez dotychczasowego właściciela Spółki, Grupę LOTOS. Jednocześnie zmieniona została nazwa Spółki na Polwax Sp. z 

o.o., a następnie dokonano przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną. We wrześniu 2012 roku Polwax jako spółka 

przejmująca dokonała odwrotnego połączenia przez przejęcie spółki Krokus Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (spółka 

przejmowana) na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Krokus 

Chem Sp. z o.o. na Polwax. Szczegółowe informacje na temat połączenia Polwax z Krokus Chem Sp. z o.o. znajdują się w 

dodatkowej nocie objaśniającej nr 20 do Rocznego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego w Rozdziale XXIV 

Prospektu „Historyczne informacje finansowe”. 

Opisana powyżej transakcja lewarowanego wykupu menedżerskiego miała istotny wpływ na działalność Spółki poprzez 

szereg czynników, m.in. zmianę strategii rozwoju Spółki ukierunkowaną na koncentrację na wysokomarżowych parafinach 

przemysłowych, nową politykę dywidendy (opis polityki dywidendy został zamieszczony w Rozdziale V Prospektu „Polityka 

dywidendy”), dywersyfikację źródeł dostaw głównego surowca poprzez podpisanie długoterminowej umowy z Grupą 

LOTOS oraz podjęcie działań w kierunku pozyskania nowych dostawców, zdyscyplinowanie i uporządkowanie procesów 

zarządczych, optymalizację organizacyjną Spółki poprzez restrukturyzację kosztów, m.in. kosztów osobowych. 
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 W związku z dokonanym odwrotnym połączeniem ze spółką Krokus Chem Sp. z o.o. długoterminowy kredyt akwizycyjny w 

kwocie 41,2 mln zł udzielony spółce Krokus Chem Sp. z o.o. przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na zakup udziałów 

Spółki od Grupy LOTOS został przejęty przez Spółkę. Termin ostatecznej spłaty kredytu akwizycyjnego przypada na 31 

października 2016 roku. Umowa kredytu została opisana w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy – umowy 

kredytowe”.  

Przejęcie przez Spółkę opisanego powyżej kredytu akwizycyjnego zaciągniętego przez Krokus Chem Sp. z o.o. wpłynęło 

na działalność Polwax poprzez zwiększenie zobowiązań finansowych Spółki oraz ponoszonych przez nią kosztów 

finansowych. Ponadto umowa kredytu akwizycyjnego zawiera szereg kowenantów opisanych w Rozdziale XII pkt 16 

Prospektu „Istotne umowy – umowy kredytowe”  

 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 roku został wprowadzony w Spółce program 

opcji menedżerskich, mający na celu szczególne zmotywowanie i powiązanie interesów Spółki z interesami kluczowych 

menedżerów. Realizacja programu opcji menedżerskich przewidziana jest na lata 2014-2016. Szczegółowy opis programu 

motywacyjnego został zamieszczony w Rozdziale XII pkt 15 Prospektu „Zatrudnienie – Program motywacyjny”. 

Program motywacyjny pozostaje bez bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe Spółki, jednak jego celem jest 

zmotywowanie kluczowych menedżerów zatrudnionych w Spółce, a w konsekwencji podniesienie efektywności działalności 

operacyjnej prowadzonej przez Polwax. W przyszłości realizacja programu motywacyjnego może doprowadzić do 

rozwodnienia kapitału podstawowego Spółki. 

 

6. Informacja o tendencjach 

Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży od daty zakończenia 

ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu.  

Od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu Spółka zaobserwowała następujące tendencje w prowadzonej działalności operacyjnej: 

 Rozwój przemysłu opakowaniowego, zwiększający możliwość ulokowania w tych branżach produktów Spółki. W 

szczególności dotyczy to grup produktowych: woski przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz woski do zastosowań 

specjalnych. W okresie od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu Emitent zaobserwował wzrost produkcji i sprzedaży 

wyrobów przeznaczonych dla przemysłu opakowaniowego. 

 W 2014 roku zaobserwowano trendy spadkowe w zakresie cen tłuszczy wieprzowych, czego efektem była rosnąca 

popularność tego surowca do produkcji wyrobów zniczowych i świecarskich, a tym samym zastąpił on olej palmowy jako 

tradycyjny substytut wosków parafinowych produkowanych przez Spółkę. Tendencja ta miała w bieżącym roku negatywny 

wpływ na marże realizowane przez Spółkę. 

 Niski poziom sprzedaży wyrobów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec (1,1 mln zł w I półroczu 2014 roku wobec 55,2 mln zł w 

całym 2013 roku), znaczący spadek należności handlowych (z 76,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 14,9 mln zł na 

dzień 30 czerwca 2014 roku) przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych, którymi Spółka 

finansuje należności handlowe (z 51,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 27,3 mln zł na 30 czerwca 2014 roku), 

wynikające z sezonowości działalności Spółki w tym segmencie, opisanej w punkcie 4 powyżej. 

 W I półroczu 2014 roku w związku z niepewną sytuacją społeczno-ekonomiczną na Ukrainie i stosowaną przez Polwax 

polityką handlową polegającą na prowadzeniu współpracy tylko z kontrahentami wykazującymi wysoką wiarygodność 

finansową, Spółka zdecydowała o ograniczeniu sprzedaży na ten rynek w wybranych grupach produktowych (w 

szczególności emulsje do impregnacji drewna). Ubytek ten został jednak skompensowany w segmencie sprzedaży 

wyrobów do produkcji zniczy i świec na rynku krajowym (z uwagi na trudną sytuację płynnościową podmiotów handlujących 

gaczem i parafiną z kierunku wschodniego Emitentowi udało się zwiększyć obroty z krajowymi producentami zniczy). 

Emitent nie zaobserwował innych znaczących tendencji w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży poza 

wyżej wymienionymi. 

7. Badania i rozwój 

Głównym założeniem strategii badawczo-rozwojowej przyjętej przez Emitenta jest rozwój portfolio produktowego, co wynika 

bezpośrednio z wizji i misji Spółki. Wizja Emitenta zakłada przede wszystkim rozwój produktowy, w szczególności w zakresie 

produktów przemysłowych. Realizowana systematycznie przez Spółkę strategia badawczo-rozwojowa zakłada ścisłą współpracę z 

jednostkami badawczymi oraz z przedsiębiorstwami w zakresie prowadzenia prób przemysłowego wdrożenia nowych produktów.  
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Tabela. Realizowane przez Emitenta prace badawczo-rozwojowe w latach 2011-2013 i w I półroczu 2014  

Rok Prace badawczo-rozwojowe Jednostka współpracująca 

2011 

1. 
Badania technologiczne woskowych mas modelowych; przeprowadzenie prób 
testowych w warunkach przemysłowych 

Instytut Odlewnictwa, Kraków 

2. 
Ocena odporności na ścieranie nawozu Ammofos, surowego oraz pokrytego 
antyzbrylaczem fabrycznym i antyzbrylaczem zlecającego  

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

3. Ocena skuteczności preparatów antyzbrylających zastosowanych na saletrzakach Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

4. Ocena zmian charakteru chemicznego wosków odlewniczych w czasie eksploatacji  Instytut Nafty i Gazu, Kraków 

5. 

Przeprowadzenie prób technologicznych z zastosowaniem masy woskowej miękkiej 
produkcji LOTOS Parafiny WSK „PZL-Rzeszów" 

6. Wykonanie próby przemysłowego wdrożenia wosku odlewniczego FORMOWAX  SPECODLEW Sp. z o.o., Kraków 

2012 

1. Oznaczenie składu aktualnie dostępnych twardych mas modelowych  Instytut Nafty i Gazu, Kraków 

2. 
Oznaczenie odporności na zbrylanie oraz odporności na zawilgocenie nawozów po 
zastosowaniu antyzbrylacza Spółki Polwax  

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

3. Oznaczenie właściwości technologicznych dostępnych twardych mas modelowych Instytut Odlewnictwa, Kraków 

4. Wykonanie badań ciepła właściwego dostarczonych próbek produktów Spółki ICSO Kędzierzyn-Koźle 

5. 
Ocena możliwości odolejania rozpuszczalnikowego gaczy pochodzących z bloku 
olejowego (pochodzących z przeróbki pozostałości po hydrokrakingu) w kierunku 
uzyskania parafin i olejów białych  

Instytut Nafty i Gazu, Kraków 

6. 
Zastosowanie nowych surowców do produkcji emulsji parafinowej do impregnacji 
płyt wiórowych 

ICSO Kędzierzyn-Koźle 

7. 
Ocena skuteczności preparatów antyzbrylających zastosowanych w produkcji 
nawozu DAP  

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

8. Próby przemysłowego wdrożenia emulsji LTP E-60/C  - 

9. 
Ocena właściwości eksploatacyjnych antyzbrylaczy zestawionych na bazie nowych 
surowców 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

10. 
Określenie właściwości kondycjonujących antyzbrylacza AGROWAX 
zastosowanego na nawozie typu MAP 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

11. Ocena właściwości kondycjonujących antyzbrylaczy Polwax  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

2013 

1. 
Oznaczenie skuteczności preparatów antyzbrylających oraz ich właściwości 
hydrofobizujących z zastosowaniem nowych dodatków uszlachetniających  

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

2. Próba przemysłowego wdrożenia antyzbrylacza do nawozów SALWAX Grupa Azoty Tarnów 

3. 
Określenie parametrów procesu odolejania gaczy parafinowych oraz hydrorafinacji 
produktów odolejania  

Thyssen Krupp, Niemcy 

4. 
Opracowanie i wytworzenie wysokojakościowych "twardych" wosków odlewniczych 
w ramach krajowego programu INNOLOT, projekt INNOCAST - zakończenie 
projektu w sierpniu 2016 roku 

prace realizowane w konsorcjum* 

5. 
Wykonanie próby pastylkowania masy modelowej twardej w celu dobrania 
parametrów prowadzenia procesu konfekcjonowania 

Sandvik, Niemcy 

6. Próba technologiczna zastosowania lepiszcza ALPACKWAX - 

7. 
Dobór i ocena skuteczności nowego rodzaju antyzbrylacza stosowanego dla 
siarczanu amonu  

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

8. Badania higroskopijności nawozów  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

I pół. 
2014 

1. Opracowanie emulsji parafinowej do impregnacji papieru ICSO Kędzierzyn-Koźle 

2. Badania dotyczące rozkładu termicznego nawozów pokrytych antyzbrylaczami ICSO Kędzierzyn-Koźle 

3. 
Badania dotyczące skuteczności przeciwpyłowej i odporności na zbrylanie dla 
siarczanu amonu pokrytego antyzbrylaczem 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 

*Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z 7 podmiotów: WSK „PZL-Rzeszów” S.A. (lider konsorcjum), Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska 

(Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”), Politechnika Śląska, Instytut Energetyki (oddział Ceramiki CEREL), Polwax., INFOSTER Sp. z o.o.; Spółka w 

ramach projektu INNOCAST podzleca prace badawcze do LOTOS Lab Sp. z o.o., Instytutu Odlewnictwa w Krakowie i Specodlew Sp. z o.o. 

Źródło: Spółka. 

W latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku Spółka wprowadziła do oferty produktowej szereg nowych wyrobów, które zostały 

opisane w Rozdziale XII pkt 4 Prospektu „Nowe produkty i usługi”. Wśród korzyści wynikających z wprowadzenia nowych produktów i 

realizowanych prac badawczo-rozwojowych wyróżnić należy możliwość pozyskania odbiorców prowadzących działalność w nowych, 

dotychczas nieobsługiwanych przez Spółkę branżach, tj. branży producentów opakowań oraz odlewnictwa precyzyjnego, a także 

rozpoczęcie współpracy z kolejnymi producentami nawozów. Ponadto Emitent otrzymał dofinansowanie w kwocie 0,6 mln zł w ramach 

podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy dotyczącej realizacji projektu „Zaawansowane technologie odlewnicze” w 

ramach programu INNOLOT obejmującego realizację zadania nr 3, tj.: „Opracowanie i wytworzenie wysokojakościowych twardych 

wosków odlewniczych”.  

Tabela. Przychody Emitenta uzyskane ze sprzedaży nowych wyrobów (tys. zł) 

Wyrób 
I pół. 2014 

(niezbadane) 
2013                     

(niezbadane) 
2012                      

(niezbadane) 
2011                       

(niezbadane) 

Cerezyna biała 1 629 2 567 339 4 

Granoma - 2 508 3 303 1 159 

Emulsja LTP E-50 519 2 233 61 1 294 
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Wyrób 
I pół. 2014 

(niezbadane) 
2013                     

(niezbadane) 
2012                      

(niezbadane) 
2011                       

(niezbadane) 

FORMOWAX 11 14 15 3 

IGNIWAX - - 7 027 83 

MARWAX 1 254 2 759 663 - 

LUXOLINA H 9 571 15 012 6 565 - 

ALPACKWAX 7 7 - - 

ISOWAX 2 2 - - 

Granoma Plus 2 115 478 - - 

Wosk zielony specjalny 72 85 - - 

Razem  15 181 25 665 17 973 2 543 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

Działalność badawczo-rozwojowa Polwax obejmuje również opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych. W 2013 roku 

Spółka wprowadziła dwa istotne rozwiązania technologiczne obejmujące: 

 Budowę i uruchomienie instalacji statycznej krystalizacji frakcjonowanej (komora Sulzera) w Zakładzie Produkcji Parafin w 

Jaśle  

 Uruchomienie instalacji blendingu małotonażowego w Zakładzie Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach 

uwzględniającej m.in. autorskie rozwiązanie Spółki dotyczące ogrzewanych pras filtracyjnych.  

Aktywność patentowa Emitenta w latach 2011-2013 została opisana w Rozdziale XII pkt 8 Prospektu „Własność intelektualna - 

Patenty (zgłoszenia) Spółki (na Datę Prospektu)”. 

W latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku Spółka wydatkowała następujące kwoty na działalność badawczo-rozwojową 

(według danych zarządczych Emitenta): 

 131,6 tys. zł w 2011 roku, 

 333,6 tys. zł w 2012 roku, 

 610,3 tys. zł w 2013 roku, 

 157,2 tys. zł w I półroczu 2014 roku.  

8. Własność intelektualna 

Na Datę Prospektu u Emitenta obowiązuje Regulamin Ochrony Własności Intelektualnej uchwalony w dniu 20 listopada 2012 roku. 

Ochrona praw własności intelektualnej ma znaczący wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności Spółki. Ochrona praw 

własności intelektualnej jest jednym z elementów realizowanej strategii rozwoju produktowego Spółki.  

Na podstawie umowy licencyjnej z dnia 01.05.2008 roku zawartej pomiędzy Spółką a Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej 

„Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Spółka korzysta z patentu nr 196969 pt.: ”Sposób otrzymywania emulsji węglowodorowej”. Spółka 

nie posiada rozwiązań własnych dotyczących sposobu otrzymywania emulsji parafinowej. W dniu 15.06.2009 roku wprowadzono 

aneksem zmianę do umowy licencyjnej dotyczącą udzielenia Spółce licencji wyłącznej (Spółka jest jedynym podmiotem 

upoważnionym do korzystania z wynalazku). 

Wykaz znaków towarowych (zgłoszeń) Emitenta (na Datę Prospektu) 

Nr prawa 
wyłącznego 

lub 
zgłoszenia 

Opis Uprawniony Uwagi 

238678 WOSKOP – znak słowny Spółka  

238679 DROMA – znak słowny Spółka  

238680 LUXOLINA – znak słowny Spółka  

254602 AGROWAX – znak słowny Spółka  

255765 IGNIWAX – znak słowny Spółka  

257019 FORMOWAX – znak słowny Spółka  

259381 polWAX Parafiny przemysłowe – znak słowno-graficzny 
 

 
 

Spółka  
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Nr prawa 
wyłącznego 

lub 
zgłoszenia 

Opis Uprawniony Uwagi 

 

259382 polWAX Parafiny przemysłowe - znak słowno-graficzny 

 

Spółka  

Zgłoszenie  
412713 

ALPACKWAX – znak słowny (zarejestrowany w WIPO pod numerem 1185641) Spółka  

Zgłoszenie  

427421 

GRANWAX – znak słowny Spółka  

Ponadto Spółka posiada prawo do znaków “Prometeo” nr prawa wyłącznego 210932 i 229800, jednak nie korzysta z nich obecnie w 

swojej działalności. Spółka nie planuje uiszczać opłaty za przedłużenie okresu ochronnego na wskazane znaki. 

Wzory użytkowe i przemysłowe (zgłoszenia) Emitenta (na Datę Prospektu) 

Nr prawa 
wyłącznego  

Opis Uprawniony Uwagi 

20165 Świeca  

 

Spółka  

20166 Świeca  

 

Spółka  

20167 Świeca  

 

Spółka  

20181 Świeca 
  

 

Spółka  

20182 Świeca  Spółka  
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Nr prawa 
wyłącznego  

Opis Uprawniony Uwagi 

 
20242 Świeca  

 

Spółka  

Patenty (zgłoszenia) Spółki (na Datę Prospektu) 

Nr prawa 
wyłącznego 
zgłoszenia 

Opis Uprawniony Uwagi 

205906 Sposób otrzymywania wazeliny technicznej wysokotopliwej Spółka - 

205907 Sposób otrzymywania wazeliny technicznej niskotopliwej Spółka - 

196969 Sposób otrzymywania emulsji węglowodorowej 
ICSO „Blachownia” 
Kędzierzyn-Koźle 

Umowa licencyjna 
L/33/EM/2008 wraz z 
późniejszymi aneksami 

214177 
Masa modelowa miękka i sposób otrzymywania masy 
modelowej miękkiej 

Spółka - 

Zgłoszenie nr 
402056 

Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych, zwłaszcza 
nawozów wysokoazotowanych i wieloskładnikowych 

Spółka - 

Zgłoszenie nr 
402126 

Sposób otrzymywania wosku, zwłaszcza do produkcji opakowań 
wielowarstwowych 

Spółka - 

9. Typy najważniejszych umów zawieranych w ramach normalnego toku działalności Emitenta 

Na Datę Prospektu w normalnym toku działalności Spółki najczęstszym typem umów zawieranych przez Spółkę są umowy dostawy i 

to zarówno w zakresie kosztowym, jak i sprzedażowym. 

Zgodnie z takimi umowami w sytuacji gdy Spółka jest dostawcą, jest ona zobowiązana do wytworzenia oraz wydania danemu 

kontrahentowi (jako odbiorcy) produktów spełniających określone parametry techniczne, określone w umowach. Odbiorca z kolei jest 

zobowiązany do odebrania produktów w ilości co najmniej zadeklarowanej w umowie, a także do zapłaty ceny na rzecz Spółki. 

W przypadku natomiast gdy to Spółka jest odbiorcą to Spółka jest zobowiązana do zapłaty danemu kontrahentowi ceny, natomiast 

kontrahent jest zobowiązany do wytworzenia danego produktu oraz do jego dostarczenia Spółce.  

Istotne umowy zawierane w toku normalnym działalności Spółki zostały opisane w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne Umowy”. 

10. Informacje o inwestycjach Emitenta 

Nakłady inwestycyjne w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu 

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, tj. w latach 

2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku. W okresie od 1 lipca 2014 roku do Daty Prospektu Spółka nie poniosła znaczących nakładów 

inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne obejmują inwestycje ujęte w danym okresie w rzeczowych aktywach trwałych lub wartościach 

niematerialnych i prawnych. 

tys. zł 
I pół. 2014 

(niezbadane) 
2013 

(niezbadane) 
2012 

(niezbadane) 
2011 

(niezbadane) 

Wartości niematerialne i prawne 0 313 267 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 643 13 275 2 970 834 
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tys. zł 
I pół. 2014 

(niezbadane) 
2013 

(niezbadane) 
2012 

(niezbadane) 
2011 

(niezbadane) 

Inwestycje kapitałowe 0 0 0 0 

RAZEM 1 643 13 588 3 237 834 

Źródło: Spółka  
   

Różnice pomiędzy wartością inwestycji wskazanych powyżej a wartością nakładów inwestycyjnych wykazanych w rachunku 

przepływów pieniężnych Spółki w segmencie działalności inwestycyjnej wynikają przede wszystkim z przesunięć czasowych płatności 

(wydatków gotówkowych) względem ujęcia inwestycji w środkach trwałych Emitenta – odroczone terminy płatności, płatności ratalne, 

przedpłaty. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poniesione przez Spółkę nakłady dotyczyły inwestycji krajowych. 

Inwestycje Spółki finansowane były za pomocą środków własnych i leasingu (samochody osobowe).  

Poniżej opisano najistotniejsze inwestycje z punktu widzenia działalności operacyjnej Spółki.  

Nakłady na wartości niematerialne i prawne 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne dotyczyły głównie licencji oraz praw autorskich i opłat rejestracyjnych. W 2012 roku 

Spółka zakupiła licencje CONCAWE (licencje niezbędne dla potrzeb rejestracji substancji na terenie UE zgodnie z przepisami 

rozporządzenia REACH) za łączną kwotę 216 tys. zł. W 2013 roku nakłady na wartości niematerialne i prawne obejmowały m.in. 

opłaty rejestracyjne REACH dotyczące gaczy parafinowych, wosków mikrokrystalicznych oraz wosków rafinowanych, a także nakłady 

związane z prawami autorskimi za preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych.  

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 

Najważniejsze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi: 

 Modernizacja stacji rozładunku gaczu z cystern kolejowych w zakładach Spółki w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach 

Modernizacja kolektora rozładunku gaczu zrealizowana w latach 2011-2013 pozwoliła na ograniczenie strat surowców przy 

rozładunku oraz usunięcie problemu wycieku surowców na powierzchnię gruntu. Łączne nakłady wyniosły 1 530 tys. zł, z 

czego główne nakłady w kwocie 1 241 tys. zł zostały poniesione w 2012 roku, a w latach 2011 i 2013 wydatkowano 

odpowiednio kwoty 14 tys. zł i 275 tys. zł. 

 Budowa komory Sulzera w Zakładzie Produkcji Parafin w Jaśle 

Instalacja odolejania gaczy parafinowych wg technologii Sulzera (komora potna) wykorzystuje technologię statycznej 

krystalizacji firmy Sulzer Chemtech Ltd. Jej zadaniem jest zwiększenie ogólnej zdolności produkcyjnej do 19 tys. ton 

surowca/rok i poprawa obecnych wskaźników odolejania. Instalacja przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii 

oraz do ograniczenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji dzięki zmniejszeniu średniego zużycia wody 

przemysłowej. 

Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku, a instalacja została uruchomiona w IV kwartale 2013 roku, natomiast w I 

kwartale 2014 roku została zakończona. Łączne nakłady na budowę komory Sulzera wyniosły 12 744 tys. zł, w tym 12 325 

tys. zł wydatkowano w latach 2012-2013, a 418 tys. zł w I półroczu 2014 roku.  

 Instalacja komponowania specyfików 

Inwestycja zrealizowana w 2012 roku za kwotę 547 tys. zł pozwala na rozwinięcie asortymentu produktów Spółki o 

specjalistyczne małotonażowe parafinowe produkty przemysłowe, wymagające wyższych temperatur oraz większej 

dokładności w procesie komponowania. 

Pozostałe nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku miały głównie charakter odtworzeniowy 

i obejmowały przede wszystkim zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, m.in. sprężarki powietrza technologicznego, homogenizatora 

emulsji, prasy filtracyjnej ramowej oraz pomp zębatych, a także sprzętu komputerowego. 

Inwestycje kapitałowe 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie realizowała inwestycji kapitałowych. 

Inwestycje bieżące  

W Dacie Prospektu Spółka nie prowadzi znaczących inwestycji poza inwestycjami odtworzeniowymi w rzeczowy majątek trwały. 

Wartość nakładów poniesionych do Daty Prospektu na prowadzone obecnie inwestycje wynosi około 1,6 mln zł, a do poniesienia 

zostało jeszcze około 0,3 mln zł. Inwestycje te obejmują: 

 Zakup odtworzeniowy i montaż pomp procesowych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji, 
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 Zakup pastylkarki o wydajności 500 kg/h do linii produkcji produktów parafinowych, w szczególności o wysokiej lepkości 

w postaci sypkiej (pastylki), w celu rozszerzenia dostępnych możliwości konfekcjonowania wybranych produktów zgodnie 

z wymaganiami klientów, 

 Zakup odtworzeniowy podajnika podciśnieniowego ziemi odbarwiającej i dodatków będący instalacją dozującą 

wykorzystywaną w procesie technologicznym odbarwiania parafiny. Jednocześnie podajnik umożliwia precyzyjną regulację 

podawanej ilości dodatków, w celu poprawienia panujących warunków bezpieczeństwa pracy pod względem poziomu 

zapylenia, 

 Zakup odtworzeniowy taflarki o wydajności 600 kg/cykl chłodzenia będącej urządzeniem do konfekcjonowania produktów 

parafinowych w postaci bloków (tafli) umożliwiającym w szczególności przetwarzanie produktów o wysokiej lepkości, w celu 

rozszerzenia dostępnych możliwości konfekcjonowania części produktów zgodnie z wymaganiami klientów, 

 Modernizacja sieci elektrycznej poprzez instalację przemiennika częstotliwości do sterowania sprężarkami powietrza w celu 

poprawienia efektywności zużycia energii elektrycznej. 

Inwestycje planowane 

W latach 2014-2017 Emitent planuje realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie od spółki LOTOS Terminale, 

remoncie i modernizacji parku sześciu zbiorników, o łącznej pojemności około 4,9 tys. m3 (możliwość magazynowania około 3,5 tys. 

ton surowców i wyrobów parafinowych). Zbiorniki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Polwax i posadowione we wspólnym 

obwałowaniu, ponadto posiadają system połączeń rurociągowych po stronie produktowej, system podestów obsługowych oraz system 

oświetlenia. Planowana inwestycja obejmuje zakup zbiorników wraz z nieruchomością, na której są położone, ich stopniowe 

remontowanie i modernizację systemu grzewczego w celu przystosowania dla potrzeb zakładów produkcyjnych Spółki 

zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach. Modernizacja parku zbiorników zmniejszy straty energii grzewczej i wyeliminuje 

przegrzania i rozkład termiczny przechowywanych substancji. Szacunkowe nakłady na zakup i remont zbiorników wyniosą około 5 

mln zł, przy czym znaczna większość nakładów zostanie poniesiona w latach 2015-2017. 

Ponadto w 2015 roku Spółka planuje budowę na własnej nieruchomości w Czechowicach-Dziedzicach zbiornika o pojemności 1,0 tys. 

m3 (możliwość magazynowania około 0,8 tys. ton surowców i wyrobów parafinowych). Głównym przeznaczeniem planowanego 

zbiornika będzie przechowywanie surowców parafinowych, przede wszystkim gaczu typu BS, który charakteryzuje się nierównomierną 

dostępnością na rynku. Zwiększenie możliwości magazynowania tego surowca pozwoli Spółce poszerzyć stałą ofertę produktową o 

wyroby wyprodukowane w oparciu o ten surowiec, a w efekcie pozyskać odbiorców, dla których istotne znaczenie mają stałe dostawy 

produktów Spółki. Posadowienie zbiornika w pobliżu istniejącej infrastruktury magazynowej pozwoli na jego powiązanie z istniejącą 

infrastrukturą bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na ten cel. Nakłady inwestycyjne niezbędne dla realizacji tej 

inwestycji wynoszą około 1,5 mln zł. 

Nowe zbiorniki będą umożliwiały przechowywanie zarówno surowców do produkcji, jak i produktów Spółki. Zakup zbiorników pozwoli 

na zwiększenie zdolności magazynowych i produkcyjnych Emitenta (w Dacie Prospektu Spółka dysponuje zbiornikami o łącznej 

pojemności 16 tys. m3, a dodatkowe zbiorniki o pojemności 5,9 tys. m3 pozwolą na magazynowanie około 4,3 tys. ton wyrobów i 

surowców parafinowych), a tym samym na zoptymalizowanie i uelastycznienie harmonogramu produkcji w Spółce. W szczególności 

zwiększenie liczby zbiorników o małej pojemności pozwoli na magazynowanie różnych gatunków surowców i produktów, a tym samym 

na utrzymywanie i rozwój szerokiej oferty produktowej Polwax. 

Według stanu na Datę Prospektu Spółka nie podjęła wiążących zobowiązań co do inwestycji planowanych w przyszłości. Pozostałe 

planowane inwestycje mają charakter odtworzeniowy. 

Spółka planuje sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych.  

11. Znaczące środki trwałe Emitenta 

Nieruchomości 

Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich nieruchomości Spółki istotnych ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą: 

Położenie 
nieruchomości (nr 

KW) 

Powierzchnia i 
struktura 

Przeznaczenie 
i zdolności 

produkcyjne 
Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Jasło 

ul. 3-go Maja 101 

 

(KS1J/00072881/6) 

2,5233 ha 

Teren 
zabudowany 

Tereny 
przemysłowe;  

prowadzenie 
działalności 
produkcyjno-
magazynowej 

Użytkowanie 
wieczyste do dnia 4 
grudnia 2089 roku 

1.Hipoteka umowna łączna na kwotę 62 250 000 zł na 
rzecz ING Banku Śląskiego; 

2. Hipoteka umowna łączna na kwotę 87 000 000 zł na 
rzecz ING Banku Śląskiego; 
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Położenie 
nieruchomości (nr 

KW) 

Powierzchnia i 
struktura 

Przeznaczenie 
i zdolności 

produkcyjne 
Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Zdolności 
produkcyjne:  

55tys ton/rok 

Czechowice-
Dziedzice 

ul. Łukasiewicza 2 

(KA1P/00049235/8) 

4,5764 ha 

Teren 
zabudowany 

Tereny 
przemysłowe; 

prowadzenie 
działalności 
produkcyjno-
magazynowej 

Zdolności 
produkcyjne:  

40tys ton/rok 

Użytkowanie 
wieczyste do dnia 5 
grudnia 2089 roku 

1.Hipoteka umowna łączna na kwotę 62 250 000 zł na 
rzecz ING Banku Śląskiego; 

2. Hipoteka umowna łączna na kwotę 87 000 000 zł na 
rzecz ING Banku Śląskiego; 

Spółka występuje również w charakterze najemcy w czterech umowach najmu oraz w charakterze wydzierżawiającego w umowie 

dzierżawy. Przedmiotem tych umów nie są nieruchomości będące istotne dla działalności gospodarczej Spółki.  

Planowane inwestycje mające za przedmiot nieruchomości zostały opisane w Rozdziale XII „Opis działalności Emitenta” pkt 10 

„Informacje o inwestycjach Emitenta” w podpunkcie „Inwestycje planowane”. 

Ruchomości 

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Spółkę, istotne ze względu na prowadzenie przez Spółkę 

działalności gospodarczej przy ich wykorzystaniu: 

L.p. Przedmiot Opis/Przeznaczenie/miejsce użytkowania Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

1 Flota samochodowa Samochody osobowe – 20 szt. Leasing operacyjny 
/ Leasing 
finansowy  

 Brak 

2 Instalacja do rafinacji 
parafin 

Instalacja składająca się m.in. z prasy 
filtracyjnej, maszyny do filtrowania parafin, 
pomp, zbiorników i agregatów. Użytkowana w 
Czechowicach – Dziedzicach. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

3 Instalacja do rafinacji i 
komponowania - Filtrol 

Instalacja składająca się m.in. z pomp, 
mieszalników, topialników i zbiorników. 
Użytkowana w Czechowicach – Dziedzicach. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

4 Instalacja do 
konfekcjonowania 

Instalacja składająca się m.in. z owijarek, 
instalacji klimatyzacyjnej, zgrzewarek, 
pakowarek, linii do pakowania parafin. 
Użytkowana w Czechowicach – Dziedzicach. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

5 Maszyny do produkcji Instalacja składająca się m.in. ze sprężarek własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

83 

L.p. Przedmiot Opis/Przeznaczenie/miejsce użytkowania Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

sprężonego powietrza śrubowych i osuszacza chłodniczego. 
Użytkowane w Czechowicach – Dziedzicach 
oraz w Jaśle. 

na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

6 Instalacja do odwaniania 
parafin  

Instalacja składająca się m.in. z pomp, 
podgrzewaczy, chłodnic, układu próżniowego, 
kolumny odwaniającej. Instalacja sterowana 
komputerowo. Użytkowana w Jaśle. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

7 Instalacja parafin, wosków 
i specyfików 

Instalacja składająca się m.in. z filtrów 
płytowych, pomp, agitatorów, zbiorników i 
wanien. Użytkowana w Jaśle. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

8 Instalacja do 
konfekcjonowania 

Instalacja składająca się m.in. z pastylkarki, 
owijarek, wieży granulacyjnej, prasy do 
taflowania parafiny, półautomatycznej linii do 
pakowania parafin, zespołu przenośników. 
Użytkowana w Jaśle. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

9 Instalacja do produkcji 
emulsji 

Instalacja składająca się m.in. z 
homogenizatorów, mieszalników, zbiorników. 
Użytkowana w Jaśle. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi opisanymi w XII, 
pkt. 18 

10. Instalacja do produkcji 
świec  

Instalacja składająca się m.in. z linii do 
produkcji świec walcowych X15, 
pulweryzatorów, linii do zalewania X18, 
automatycznej prasy hydraulicznej, maszyn 
knotujących. Użytkowana w Czechowicach-
Dziedzicach. 

własność Zastaw rejestrowy ustanowiony 
na rzecz ING Bank Śląski na 
podstawie umów zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw, chociażby 
jego skład był zmienny. Umowy 
zastawu związane z umowami 
kredytowymi są opisane w XII, 
pkt. 18 

Na rzecz ING Banku Śląskiego Spółka ustanowiła zastawy rejestrowe, które służą zabezpieczeniu kredytów wskazanych w XII, pkt 18 

Prospektu. W mocy pozostają dwie umowy zastawów zawarte w dniach 11.01.2012 roku oraz 18.09.2013 roku. Umowa zastawu z 

dnia 11.01.2012 roku wraz z jej późniejszymi zmianami ustanawia zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów, praw oraz aktywów 

przyszłych wchodzących w skład przedsiębiorstwa położonych w Jaśle (38-200) przy ul. 3 Maja 101, Czechowicach – Dziedzicach 

(43-502) przy ul. Łukasiewicza 2 oraz w Warszawie (02-202) przy ul. Złotego Smoka 20/42 o ogólnej wartości wynoszącej na dzień 

30.11.2011 roku 22 579 994,44 zł ustalonej na podstawie bilansu, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do umowy zastawu. Zastaw 

ustanowiony jest do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 62 250 000 zł. Wskazany zastawy zostały ujawniony w pozycji rejestru 

numer 2295794. 

Umowa zastawu z dnia 18.09.2013 roku wraz z jej późniejszymi zmianami ustanawia zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów, praw 

oraz aktywów przyszłych położonych w Jaśle (38-200) przy ul. 3 Maja 101 oraz w Czechowicach – Dziedzicach (43-502) przy ul. 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

84 

Łukasiewicza 2 o ogólnej wartości wynoszącej na dzień 31.12.2012 roku 50.333.291,60 zł ustalonej na podstawie bilansu. Zastaw 

ustanowiony jest do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 99 000 000 zł. Wskazany zastaw został ujawniony w pozycji rejestru 

numer 2373580. 

12. Ochrona środowiska 

Spółka wypełnia obowiązki z zakresu przepisów ochrony środowiska naturalnego, w tym obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwoleń 

na korzystanie ze środowiska, eksploatacji instalacji oraz informowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia REACH. Na Datę 

Prospektu kwestie środowiskowe nie mają istotnego wpływu na wykorzystywanie przez Spółkę rzeczowych aktywów trwałych ani nie 

wywierają one istotnego wpływu na środowisko. 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i ponosi 

stosowne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Na Datę Prospektu, a także w okresie trzech ostatnich lat obrotowych nie były w stosunku do Spółki naliczone kary za naruszenie 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

Spółka nie posiada (i) nierozpatrzonych wniosków o wydanie istotnych pozwoleń oraz innych istotnych decyzji dotyczących ochrony 

środowiska, (ii) nieruchomości podlegających obowiązkowi rekultywacji, (iii) decyzji określających zakres, sposób i termin zakończenia 

rekultywacji, (iv) decyzji w sprawie obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi, w związku z tym nie 

ma konieczności wykonywania powyższych pomiarów. 

Spółka nie oddziałuje również na obszar Natura 2000. 

Na Datę Prospektu Spółka posiada następujące pozwolenia na korzystanie ze środowiska: 

 Pozwolenie Starosty Jasielskiego na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji w Jaśle – 

decyzja nr OŚ.IV. 7624/64/05 z dnia 10 października 2005 roku (data ważności: 30 września 2015 roku); 

 Decyzja Starosty Jasielskiego udzielająca LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki) w Jaśle pozwolenia 

wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu LOTOS Jasło S.A. w Jaśle ścieków 

przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – decyzja nr OŚ.II.6223/1/11 z 

dnia 30 stycznia 2011 roku (data ważności: 30 stycznia 2015 roku) 

 Pozwolenie Starosty Bielskiego na wytwarzanie odpadów w wyniku działalności Polwax S.A. prowadzonej w 

Czechowicach-Dziedzicach – decyzja znak: ZR.6620.1.11.2014.DE z dnia 29 maja 2014 roku (data ważności: 29 maja 

2024 roku) 

 Decyzja Starosty Bielskiego zezwalająca przedsiębiorstwu LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki) Zakład w 

Czechowicach-Dziedzicach na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne - decyzja 

nr 67 znak: ZR-OŚ/ O- 7644/192/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku (data ważności: 31 grudnia 2017 roku); 

 Decyzja Starosty Bielskiego udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do 

lakierowania świec na terenie zakładu w Czechowicach-Dziedzicach LOTOS Parafiny Sp. z o.o. - decyzja znak: 

ZR.RJ.7644-p/11/09 z dnia 20 lipca 2009 roku (data ważności: 31 lipca 2019 roku); 

 Decyzja Starosty Jasielskiego udzielająca LOTOS Parafiny Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzanie do kanalizacji RC Parafiny Sp. z o.o. z Zakładu LOTOS Parafiny Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach 

ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych, ścieków bytowych i wód deszczowych – 

decyzja znak: ZR.6341.2.115. 2011.MJ z dnia 1 grudnia 2011 roku (data ważności: 1 grudnia 2015 roku). 

Na Datę Prospektu nie istnieją nierozpatrzone wnioski o wydanie istotnych pozwoleń oraz innych istotnych decyzji dotyczących 

korzystania ze środowiska, natomiast Spółka złożyła wniosek w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zbieranie 

i odzysk odpadów parafinowych dla zakładu w Czechowicach-Dziedzicach. 

Na Datę Prospektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia REACH, Spółka również identyfikuje w swojej działalności gospodarczej 

substancje, w stosunku do których wymagane są informacje dotyczące m.in. numeru rejestracji i wszelkich informacji niezbędnych do 

określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka, nie spełniają jednak one kryteriów wymienionych w art. 32 

Rozporządzenia REACH, nie jest więc wymagane dostarczenie karty charakterystyki dotyczących wyżej wymienionych substancji.  

Na Datę Prospektu, do takich substancji zalicza się (i) parafinę niskozaolejoną LTP, (ii) parafinę standard LTP, (iii) parafinę LUMINA 

oraz LUMINA II, (iv) parafinę LUXOLINA oraz LUXOLINA II, (v) parafinę LUXOLINA H, (vi) parafinę HIT H, (vii) wosk do past, (viii) 

wosk do plasteliny, (ix) wosk P niskozaolejony, (x) wosk Z do papieru, (xi) cerezynę wysokotopliwą, (xii) cerezynę białą, (xiii) 

komponent S oraz komponent BS, (xiv) olej potny, (xv) wosk impregnacyjny do drewna, (xvi) filtrat z gaczu, (xvii) wazelinę 

niskotopliwą, (xviii) wazelinę wysokotopliwą, (xix) wosk do aplikacji wysokotopliwy, (xx) wosk mikrokrystaliczny. 
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13. Ubezpieczenia 

Spółka posiada ochronę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, w szczególności od ryzyk takich jak: 

pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, powódź, trzęsienie ziemi i inne żywioły, kradzież z włamaniem, wandalizm, zamieszki, strajki 

i akty terroryzmu. Ponadto Spółka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzonej 

działalności, ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym oraz ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego z opcją 

windykacji należności. 

Spółka z racji prowadzonej działalności operacyjnej posiada również szereg ubezpieczeń specjalistycznych, w szczególności 

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, którego przedmiotem jest mienie Spółki takie jak (i) gacze 

parafinowe, (ii) specyfiki parafinowe, (iii) wyroby świecarskie oraz wyroby służące do ich produkcji. Spółka posiada również 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, a także utraty zysku.  

Ponadto Spółka zawarła z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego poniżej 2 lat, 

której przedmiotem są należności z tytułu eksportu krajowych towarów i usług w krajach wymienionych w przedmiotowej umowie. 

Obecnie ubezpieczycielem Spółki są (i) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, (ii) PZU, (iii) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 

Ergo Hestia, (iv) Krajowa Korporacja Kredytów Eksportowych, (v) AIG. 

W ocenie Spółki zakres ubezpieczenia odpowiada praktyce rynkowej spółek prowadzących podobną działalność w Polsce. 

14. Postępowania sądowe i administracyjne 

Na Datę Prospektu, Spółka nie posiada informacji na temat jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitrażowych (łącznie z wszelkimi postępowaniami w toku lub które według wiedzy Spółki mogą wystąpić) za okres co 

najmniej 12 miesięcy poprzedzających zatwierdzenie niniejszego Prospektu, które to postępowania mogą mieć, mogły mieć lub miały 

istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki. 

Ponadto Spółka informuje, że (i) nie jest stroną jakichkolwiek sporów zbiorowych, (ii) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie weszła w 

żaden spór dotyczący istotnych praw własności intelektualnej posiadanych lub wykorzystywanych przez Spółkę, (iii) Spółka prowadzi z 

własnej inicjatywy szereg postępowań egzekucyjnych w stosunku do swoich dłużników, a także postępowań zabezpieczających, 

jednakże postępowania te nie mogą być zakwalifikowane jako postępowania istotne z punktu widzenia działalności Spółki. 

15. Zatrudnienie  

Liczba pracowników Spółki 

Na Datę Prospektu, Spółka zatrudniała na podstawie umów o pracę 220 osób, w porównaniu do 224 osób na dzień 31 grudnia 2013 

roku, 253 osoby na dzień 31 grudnia 2012 roku, a także 250 osób na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka zatrudniała również 3 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, natomiast na 

dzień 31 grudnia 2011 roku – 1 osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Poniższe tabele zawierają informacje o liczbie pracowników Spółki na koniec roku obrotowego z trzech ostatnich lat obrotowych z 

podziałem na charakter pracy, podstawę zatrudnienia, wykształcenie oraz rodzaj działalności. 

Tabela. Informacje o liczbie pracowników Spółki według form świadczenia pracy 

Data 

Umowa o pracę 
Umowa 

cywilnoprawna 
Ogółem na czas 

określony 
na czas 

nieokreślony 

Na Datę Prospektu 21 199 0 220 

31 grudnia 2013 roku 17 207 0 224 

31 grudnia 2012 roku 19 234 3 253 

31 grudnia 2011 roku 10 240 1 250 
Źródło: Spółka. 

Na Datę Prospektu za umowy na czas oznaczony uznano również umowy na okres próbny. 

Poniższa tabela zawiera podział geograficzny ze względu na miejsce zatrudnienia pracowników Spółki z ostatnich trzech lat 

obrotowych, a także na Datę Prospektu. 
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Tabela. Podział geograficzny ze względu na miejsce zatrudnienia pracowników 

Data 
Miejscowość 

Jasło 

Miejscowość 
Czechowice-

Dziedzice 

Miejscowości 
pozostałe 

Ogółem 

Na Datę Prospektu 101 115 4 220 

31 grudnia 2013 roku 100 120 4 224 

31 grudnia 2012 roku 101 148 4 253 

31 grudnia 2011 roku 102 145 3 250 

Informacje o liczbie pracowników Spółki ze względu na rodzaj działalności 

Tabela. Liczba pracowników w Spółce ze względu na rodzaj działalności 

Komórka organizacyjna 
Liczba pracowników 

na Datę Prospektu  

Liczba 

pracowników 

na 31.12.2013 

Liczba 

pracowników 

na 31.12.2012 

Liczba 

pracowników 

na 31.12.2011 

Zarząd 3 3 3 1 

Administracja 12 10 10 10 

Finanse 6 6 6 7 

Sprzedaż 20 20 24 24 

Rozwój i Technologia 11 11 10 10 

Produkcja 168 174 200 198 

SUMA 220 224 253 250 

Źródło: Spółka. 

Posiadane akcje i opcje na akcje 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące akcji Spółki posiadanych przez członków organów Spółki.  

Tabela. Akcje Spółki posiadane przez członków organów Spółki  

Osoba Funkcja pełniona w Spółce Liczba akcji 

Dominik Tomczyk Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu 1.486.516 

Jacek Stelmach Dyrektor Operacyjny/ Wiceprezes Zarządu 212.705 

Piotr Kosiński Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu 212.705 
Źródło: Spółka. 

Poniżej przedstawiono strukturę zatrudnienia Spółki według wieku pracowników. 

Tabela. Struktura zatrudnienia Spółki według wieku (z wyłączeniem pracowników czasowych) 

Rok 

do 35 lat 36-50 51 i więcej Razem 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba 

Na Datę Prospektu 49 22,27 109 49,55 62 28,18 220 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku 57 25,45 114 50,89 53 23,66 224 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku 83 32,81 123 48,62 47 18,57 253 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 76 30,40 128 51,20 46 18,40 250 

Źródło: Spółka. 

Tabela. Struktura zatrudnienia Spółki według wykształcenia 

 

 

Ź
r
ó
d
ł
o
:
 
Ź
Źródło: Spółka. 

Rok 

Wykształcenie 
wyższe 

Wykształcenie 
średnie 

Wykształcenie 
zawodowe 

Wykształcenie 
podstawowe 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Na Datę Prospektu 63 28,64 65 29,55 66 30,00 26 11,82 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku 62 27,68 66 29,46 66 29,46 30 13,40 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku 69 27,27 76 30,04 76 30,04 32 12,65 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 65 26,00 77 30,80 75 30,00  33 13,20 
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Średnia płaca w Spółce za 2013 rok wyniosła 3.810,86 zł. 

Inne informacje 

Spółka nie zatrudnia obecnie pracowników zewnętrznych w trybie Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

Natomiast w sezonie zniczowym na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej zatrudniała w roku 2013 i zatrudnia w roku 2014 

pracowników w formie tzw. „zatrudnienia zewnętrznego”, tj.: pracownicy są zatrudniani przez Agencję Pracy Tymczasowej jako ich 

pracownicy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a nie jako pracownicy tymczasowi. Instytucja ta polega na „przekazaniu” przez 

wyspecjalizowany podmiot swoich pracowników do dyspozycji innego pracodawcy. Liczba takich osób oddelegowanych do pracy w 

Spółce wynosi od 1 do 150 pracowników w okresie sezonu. 

Z 3 pracownikami zawarte są dodatkowo (poza umowami o pracę) umowy o zakazie konkurencji na czas trwania stosunku pracy i po 

jego zakończeniu. Do tych osób należą: (i) kierownik zakładu Produkcji Parafin Jasło, (ii) kierownik Zakładu Produkcji Parafin 

Czechowice, (iii) Dyrektor Rozwoju. 

Na Datę Prospektu Spółka (i) nie posiada jakichkolwiek zaległości z tytułu spraw pracowniczych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, (ii) nie przeprowadzała zwolnień grupowych, (iii) nie istnieją jakiekolwiek postanowienia dotyczące uczestnictwa 

pracowników w kapitale zakładowym Spółki lub ustaleń w sprawie podziału zysku poza uzgodnieniami opisanymi w niniejszym 

rozdziale Prospektu „Program motywacyjny”, (iv) nie posiada jakichkolwiek zaległości z tytułu spraw pracowniczych w stosunku do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Spółka w ostatnim czasie przeprowadzała program restrukturyzacji zgodnie z opracowanymi planami restrukturyzacji zatwierdzonymi 

przez Zarząd. Restrukturyzacja odbywała się w trybie zwolnień indywidualnych. W roku 2013 odprawy z tytułu zwolnień 

indywidualnych wyniosły 150 876,68 zł brutto. 

Stosownie do funkcjonującego w Spółce, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, pracownicy mają również zgodnie z wyborem 

pracownika (i) możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem inwestycyjnym lub (ii) stałą opiekę medyczną w 

ramach odpowiednich umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z odpowiednimi placówkami służby zdrowia. 

W przypadku wyboru przez pracownika możliwości przystąpienia do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem inwestycyjnym nie 

stosuję się jednocześnie postanowienia art. 93 § 7 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym w przypadku gdy pracodawca ubezpieczył 

pracownika na życie, w przypadku śmierci takiego pracownika członkom jego rodziny nie przysługuje odprawa pośmiertna. Jednakże, 

jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę 

między tymi świadczeniami. 

Na Datę Prospektu w Spółce funkcjonują (i) Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych i Administracyjnych w 

LOTOS Infrastruktura (uczestnictwo - 1 pracownik), (ii) Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Spółki (uczestnictwo – 50 

pracowników), (iii) Związek Zawodowy Pracowników Polwax - Czechowice – zakład w Czechowicach-Dziedzicach (uczestnictwo - 56 

pracowników), (iv) Międzyzakładowy NSZZ Prac. LOTOS Terminale (uczestnictwo – 1 pracownik). 

W okresie ostatnich trzech latach obrotowych nie odbywały się akcje strajkowe ani spory zbiorowe. 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w Spółce nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy jak też choroby 

zawodowej. W okresie ostatnich trzech lat obrotowych w Spółce miało miejsce 6 wypadków przy pracy (w 2011 – 2 wypadki, 2012 – 3 

wypadki, 2013 – 1 wypadek), w tym 5 wypadków przy pracy zakwalifikowanych jako wypadki przy pracy o stopniu lekkim, a także 1 

wypadek przy pracy zakwalifikowany jako wypadek przy pracy o stopniu ciężkim. Wypadki te wynikły z winy pracowników oraz Spółki. 

Pracownikom, którzy ucierpieli wskutek zaistnienia wypadków przy pracy, została udzielona wszelka pomoc, wypłacone im zostały 

również określone kwoty pieniężne. 

Na Datę Prospektu, a także w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, nie zostały odnotowane jakiekolwiek przypadki roszczeń 

przeciwko Spółce wynikających z wypadków przy pracy czy też związanych z chorobami zawodowymi. 

Program motywacyjny 

W celu szczególnego zmotywowania i powiązania interesów Spółki z interesami kluczowych menedżerów, uchwałą nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 roku został wprowadzony program opcji menedżerskich w Spółce. 

Programem zostali objęci kluczowi menedżerowie, pracownicy Spółki („Program Opcji Menedżerskich”). W Programie Opcji 

Menadżerskich nie uczestniczą członkowie organów Emitenta. 

W ramach Programu Opcji Menedżerskich przeznaczone zostało do objęcia nie więcej niż 300.000 warrantów subskrypcyjnych, z 

czego: (i) w roku 2014 warranty subskrypcyjne serii A, (ii) w roku 2015 warranty subskrypcyjne serii B, (iii) w roku 2016 warranty 

subskrypcyjne serii C. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych menedżerów nieodpłatnie, pod warunkiem 

nieprzerwanego zatrudnienia w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w okresie od daty podjęcia uchwały tj. 

21 marca 2013 roku do dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych. 
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Zgodnie z uchwałą warranty subskrypcyjne będą rozdysponowane pomiędzy osobami uprawnionymi w sposób określony w uchwale 

ustalającej Program Opcji Menedżerskich.  

Ponadto 52.875 warrantów subskrypcyjnych serii C zostanie rozdysponowanych przez Radę Nadzorczą pomiędzy osoby zatrudnione 

w Spółce w drodze uchwały podjętej na pisemny wniosek Zarządu. 

Zgodnie z uchwałą prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych i ich liczba będą uzależnione od spełnienia następujących 

warunków: 

 Za 2013 rok 

Prawo oraz liczba warrantów będą uzależnione od wysokości zysku netto Spółki w 2013 roku. W przypadku (i) osiągnięcia zysku netto 

Spółki w wysokości nie niższej niż 12 000 000 zł objęte będzie mogło być 100% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia 

w 2014 roku, (ii) osiągnięcia zysku netto Spółki w wysokości nie niższej niż 11 000 000 zł i niższej niż 12 000 000 zł objęte będzie 

mogło być 90% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2014 roku, (iii) osiągnięcia zysku netto Spółki w wysokości nie 

niższej niż 10 000 000 zł i niższej niż 11 000 000 zł objęte będzie mogło być 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia 

w 2014 roku. 

Dodatkowo w przypadku jednej z osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych objęcie warrantów uzależnione będzie 

również od uzyskania przez Spółkę odpowiedniego przychodu ze sprzedaży produktów z asortymentu zniczy w wysokości nie niższej 

niż 40 000 000 zł. 

Warranty subskrypcyjne za rok 2013 zostały już przyznane przez Spółkę z uwagi na spełnienie powyższych warunków, od których 

spełnienia uzależnione było ich przyznanie. 

 Za 2014 rok 

Prawo oraz liczba warrantów będą uzależnione od wysokości zysku netto Spółki w 2014 roku. W przypadku (i) osiągnięcia zysku netto 

Spółki w wysokości nie niższej niż 13 000 000 zł objęte będzie mogło być 100% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia 

w 2015 roku, (ii) osiągnięcia zysku netto Spółki w wysokości nie niższej niż 12 000 000 zł i niższej niż 13 000 000 zł objęte będzie 

mogło być 90% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2015 roku, (iii) osiągnięcia zysku netto Spółki w wysokośc i nie 

niższej niż 11 000 000 zł i niższej niż 12 000 000 zł objęte będzie mogło być 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia 

w 2015 roku. 

Dodatkowo w przypadku jednej z osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych objęcie warrantów uzależnione będzie 

również od uzyskania przez Spółkę odpowiedniego przychodu ze sprzedaży produktów z asortymentu zniczy w wysokości nie niższej 

niż 40 000 000 zł. 

 Za 2015 rok 

Prawo oraz liczba warrantów będą uzależnione od wysokości zysku netto Spółki w 2015 roku. W przypadku (i) osiągnięcia zysku netto 

Spółki w wysokości nie niższej niż 14 000 000 zł objęte będzie mogło być 100% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia 

w 2016 roku, (ii) osiągnięcia zysku netto Spółki w wysokości nie niższej niż 13 000 000 zł i niższej niż 14 000 000 zł objęte będzie 

mogło być 90% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2016 roku, (iii) osiągnięcia zysku netto Spółki w wysokości nie 

niższej niż 12 000 000 zł i niższej niż 13 000 000 zł objęte będzie mogło być 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia 

w 2016 roku. 

Dodatkowo w przypadku jednej z osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych objęcie warrantów uzależnione będzie 

również od uzyskania przez Spółkę odpowiedniego przychodu ze sprzedaży produktów z asortymentu zniczy w wysokości nie niższej 

niż 40 000 000 zł. 

Okoliczność spełnienia warunków określonych powyżej, a także listę osób uprawnionych do objęcia warrantów oraz liczbę warrantów 

przeznaczonych dla określonych osób określi na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza. 

Ponadto osoby, które objęły warranty subskrypcyjne w ramach programu motywacyjnego, będą zobowiązane do zatrudnienia w 

Spółce na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej do dnia 31 grudnia 2021 roku. Prawo do objęcia akcji Spółki w 

wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, przez osoby których stosunek pracy ustał przed 31 grudnia 2021 roku, wygasa z dniem 

ustania takiego zatrudnienia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku zatrudnienia z taką osobą następuje 

równocześnie z nawiązaniem takiego stosunku na innej podstawie. 

Jednocześnie, osoby, którym Rada Nadzorcza przyznała warranty subskrypcyjne, będą zobowiązane do zatrudnienia w Spółce na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do dnia 31 grudnia 2021 roku. Postanowienie to nie obowiązuje w przypadku 

zwolnienia z tego obowiązku przez Spółkę w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Zarządu, przyjętej jednogłośnie 

przez Zarząd. Ponadto po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej postanowień powyższych nie stosuje się, zaś osoba, która 

objęła akcje w ramach niniejszego programu motywacyjnego będzie zobowiązana do zatrudnienia w Spółce na podstawie stosunku 

pracy lub umowy cywilnoprawnej do dnia 31 grudnia 2017 roku.  
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W ramach programu motywacyjnego każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji przez osobę uprawnioną. 

Cena jednej akcji Spółki będzie wynosić 0,20 zł, natomiast prawa do objęcia akcji Spółki w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych 

wygasną w dniu 31 grudnia 2016 roku. Akcje objęte w ramach programu motywacyjnego będą uczestniczyć w dywidendzie na takich 

samych zasadach co pozostałe akcje Spółki. Jednocześnie warranty są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu. 

Osoby uprawnione nie będą mogły zbywać akcji nabytych w zamian za warranty przez okres 5 lat od dnia objęcia akcji Spółki. Akcje 

takie zostaną złożone w Spółce na cały okres trwania ograniczenia w rozporządzaniu tymi akcjami. Jednocześnie, postanowienie to 

nie będzie obowiązywać w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, tj. po rejestracji akcji Spółki przez KDPW oraz 

dematerializacji akcji. W takim przypadku osoby uprawnione nie będą mogły zbywać akcji nabytych w zamian za warranty 

subskrypcyjne przez okres 1 roku od dnia objęcia akcji lub od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w zależności, 

które z powyższych zdarzeń nastąpi później. 

Zgodnie z uchwałą również w przypadku zbycia przez akcjonariusza Spółki – Krokus Chem całości przysługujących mu akcji Spółki, 

Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może w każdym czasie zakończyć realizację programu motywacyjnego. 

16. Istotne umowy 

Poniżej przedstawiono umowy zawarte przez Spółkę w normalnym toku działalności oraz jedną umowę poza normalnym tokiem, które 

zostały uznane za umowy istotne w oparciu o kryterium znaczącej wartości, tj. w przypadku gdy ich wartość w danym roku stanowiła 

co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki w danym roku lub zgodnie z przewidywaniami Spółki w najbliższej przyszłości 

może osiągnąć wskazany powyżej próg. 

Natomiast w przypadku umów kredytowych zawartych w ramach normalnego toku działalności, zostały one uznane za istotne ze 

względu na ich znaczący wpływ na zapewnienie możliwości bieżącego finansowania kluczowych dla Spółki obszarów działalności. 

Spółka w okresie ostatnich dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu nie zawierała istotnych umów poza 

normalnym tokiem. Na Datę Prospektu poza umową kredytową zawartą z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach w dniu 8 listopada 

2011 roku dotyczącą finansowania ceny nabycia udziałów oraz finansowania bądź refinansowania kosztów związanych z transakcją 

przejęcia spółki LOTOS Parafiny w transakcji LMBO (szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale XIII pkt 3 Prospektu „Istotne 

zdarzenia w rozwoju Emitenta”), nie istnieją umowy istotne zawarte poza normalnym tokiem przewidujące zobowiązania lub prawa o 

istotnym znaczeniu dla Spółki. Szczegółowy opis umowy znajduje się w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy - Umowy 

kredytowe” poniżej. 

Poniżej wskazane zostały również umowy handlowe lub finansowe zawarte w normalnym toku działalności Spółki, od których to 

uzależniona jest działalność Spółki. 

Umowy handlowe 

Umowa o współpracy z Gedro z dnia 3 stycznia 2005 roku 

Spółka zawarła z Gedro umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez Spółkę na rzecz 

Gedro określonych produktów parafinowych na warunkach (w tym cena) określonych w umowie.  

Zgodnie z umową, Gedro zobowiązała się m.in.: (i) nie realizować sprzedaży produktów innych niż określonych w umowie – klientom 

Gedro, (ii) składać zamówienia na co najmniej 100 lub 50 ton odpowiednio każdego z określonych produktów parafinowych w każdym 

miesiącu kalendarzowym, (iii) składać Spółce wymagane dokumenty konieczne do realizacji sprzedaży produktów w procedurze 

zawieszonego poboru akcyzy, w szczególności oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych produktów, pod rygorem braku realizacji 

zamówienia w każdym miesiącu kalendarzowym. 

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

Umowa o współpracy z Bispol z dnia 31 marca 2008 roku 

Spółka zawarła z Bispol umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez Spółkę na rzecz 

Bispol produktów parafinowych według aktualnej oferty handlowej Spółki.  

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.  

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka może 

rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zakupu przez Bispol produktów parafinowych w ilości 

mniejszej niż 20 ton przez dwa następujące po sobie miesiące kalendarzowe. 

Umowę tę należy uznać za uzależniającą dla Spółki ze względu na udział procentowy przedmiotowej umowy w strukturze przychodów 

Spółki, który należy uznać za znaczący. 
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Umowa o współpracy z ADMIT z dnia 31 marca 2008 roku 

Spółka zawarła z ADMIT umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez Spółkę na rzecz 

ADMIT produktów parafinowych według aktualnej oferty handlowej Spółki.  

Zgodnie z umową Spółka jest zobowiązana do wytwarzania oraz dostarczania produktów do ADMIT, natomiast ADMIT jest 

obowiązany do przyjęcia dostarczanych produktów parafinowych i zapłaty ceny na rzecz Spółki. 

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.  

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka może 

rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zakupu przez ADMIT produktów parafinowych w ilości 

mniejszej niż 20 ton przez dwa następujące po sobie miesiące kalendarzowe. 

Umowa o współpracy z Zakładem Produkcyjno-Handlowym „Agran” Grocholska Grażyna z dnia 31 marca 2008 roku 

Spółka zawarła z ZPH „Agran” Grocholska Grażyna umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie 

sprzedaży przez Spółkę na rzecz ZPH „Agran” Grocholska Grażyna produktów parafinowych według aktualnej oferty handlowej 

Spółki. Umowa została aneksowana w zakresie upustów i warunków sprzedaży w dniu 2 stycznia 2009 roku. 

Zgodnie z umową Spółka jest zobowiązana do wytwarzania oraz dostarczania produktów do „Agran” Grocholska Grażyna, natomiast 

Agran” Grocholska Grażyna jest obowiązana do przyjęcia dostarczanych produktów parafinowych i zapłaty ceny na rzecz Spółki. 

Spółka uprawniona jest do organizowania promocji, które mogą przewidywać korzystniejsze warunki sprzedaży niż przewidziane w 

umowie. W szczególnych przypadkach warunki sprzedaży mogą zostać ustalone w pisemnym porozumieniu pomiędzy stronami. 

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.  

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka może 

rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zakupu przez ZPH „Agran” Grocholska Grażyna produktów 

parafinowych w ilości mniejszej niż 20 ton przez dwa następujące po sobie miesiące kalendarzowe. 

Umowa sprzedaży z Jeronimo Martins Polska z dnia 31 maja 2010 roku 

Spółka zawarła z Jeronimo Martins Polska umowę sprzedaży, w wyniku której Jeronimo Martins Polska oraz Spółka podjęły bliską 

współpracę w ramach sprzedaży produktów zniczowych produkowanych przez Spółkę według wyboru Jeronimo Martins Polska. 

Spółka zobowiązana jest do dostawy towarów do miejsc przeznaczenia określonych w zamówieniach Jeronimo Martins Polska na 

ryzyko i koszt Spółki. 

Umowa zawarta została na czas określony, do czasu podpisania nowej umowy pomiędzy Spółką a Jeronimo Martins Polska. 

Spółka będzie zobowiązana do wypłaty Jeronimo Martins Polska kar umownych w określonych w umowie sytuacjach.  

Każda ze stron może rozwiązać umowę w całości lub w części z zachowaniem okresu wypowiedzenia przekazanego na piśmie pod 

rygorem nieważności, każdorazowo ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba, że co innego wynika z oświadczenia o 

wypowiedzeniu umowy, przy czym strony jednocześnie uzgodniły, że do czasu realizacji dostaw produktów uzgadnianych corocznie, 

umowa nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron.  

Strony umowy wykształciły praktykę dotyczącą wykonywania umowy, która przewiduje negocjacje i ustalenia co do warunków 

kontraktu, wolumenów i wzornictwa zaraz po zakończeniu sezonu zniczowego w sklepach. Proces produkcyjny trwa pomiędzy 

styczniem a końcem października i jest uzależniony od wielkości ilościowej kontraktu. Równocześnie z końcem realizacji procesu 

produkcyjnego i rozpoczęciem w sklepach sezonu zniczowego, który trwa od połowy października, realizowane są dostawy do miejsc 

przeznaczenia określonych w zamówieniach Jeronimo Martins Polska. 

Umowę tę należy uznać za uzależniającą dla Spółki ze względu na udział procentowy przedmiotowej umowy w strukturze przychodów 

Spółki, który należy uznać za znaczący. 

Umowa dostawy z dnia 29 listopada 2011 roku z Grupą LOTOS  

W dniu 29 listopada 2011 roku, Spółka jako odbiorca zawarła z Grupą LOTOS jako dostawcą umowę, w wyniku której dostawca 

zobowiązał się do wytworzenia i wydania Spółce następujących produktów: (i) gacz lekki, gacz średni, gacz po PON oraz gacz ciężki, 

(ii) produkty wtórnego odolejania rozpuszczalnikowego gaczu średniego oraz gaczu ciężkiego tj. parafina niskozaolejona, parafina 

standard, filtrat z gaczu, cerezyn, (iii) wosk lekki niskosiarkowy.  

Dostawy produktów będą się odbywać zgodnie z formułą ustaloną w umowie. Miejscem załadunku produktów będzie rafineria Grupy 

LOTOS w Gdańsku. 

Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Grupy LOTOS ceny za dostarczone produkty na zasadach i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie. Cena ta, zarówno w odniesieniu do gwarantowanych ilości rocznych, jak i za dostawę pozostałej ilości 

produktów, będzie obliczana zgodnie z formułą cenową określoną w umowie. 
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Dostawca zobowiązał się w szczególności do: (i) realizacji dostaw produktów na zasadach określonych w umowie, (ii) niedostarczenia 

odbiorcy gaczu ciężkiego o poziomie parametru penetracji igłowej wyższym aniżeli przewidziany w umowie, (iii) informowania z 

odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację dostaw produktów, w tym przede 

wszystkim o terminowości dostaw oferowanych przez Grupę LOTOS.  

Z kolei Spółka zobowiązała się do: (i) odbioru produktów od Grupy LOTOS, (ii) zapłaty ceny za dostawy produktów obliczonej zgodnie 

z zasadami określonymi w umowie, (iii) informowania Grupy LOTOS z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na realizację odbiorów produktów, w tym zwłaszcza terminowości ich odbioru. 

Strony zobowiązały się również do wzajemnych płatności kar umownych w sytuacjach wskazanych w umowie.  

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku, bez możliwości jej wypowiedzenia z wyjątkiem sytuacji gdy 

bądź to Spółka jako odbiorca bądź Grupa LOTOS jako dostawca nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków przez 3 miesiące. 

Wówczas umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez Spółkę bądź Grupę LOTOS z zachowaniem sześciomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, jednakże po odbyciu w dobrej wierze negocjacji mających zapobiec wypowiedzeniu umowy. Dopiero bowiem 

w sytuacji gdy takie rozmowy nie przyniosą rezultatu w terminie 30 dni, Spółka bądź Grupa LOTOS będą uprawnione do 

wypowiedzenia umowy. 

W celu zabezpieczenia płatności wynikających z umowy Spółka udzieliła Grupie LOTOS gwarancji bankowej w kwocie 9.000.000,00 

złotych w ramach umowy kredytu z ING Bank Śląski z dnia 18.09.2013 roku (opis umowy w Rozdziale XII Opis Działalności Emitenta, 

pkt 16 Istotne umowy, ppkt Umowy Kredytowe). 

Umowę tę należy uznać za uzależniającą dla Spółki ze względu na wysokość kosztów generowanych przez przedmiotową umowę w 

strukturze kosztów Spółki, którą należy uznać za znaczącą. 

Umowa o świadczenie usług przewozowych i bocznicowych z dnia 29 listopada 2011 roku 

W dniu 29 listopada 2011 roku Spółka zawarła z LOTOS Kolej umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy stron 

przy realizacji następujących usług: (i) realizacja przez LOTOS Kolej jako licencjonowanego przewoźnika na rzecz Spółki przewozów 

kolejowych rzeczy, (ii) świadczenie przez LOTOS Kolej na rzez Spółki usług związanych z kompleksową kolejową obsługą 

bocznicową na bocznicy LOTOS Kolej w Czechowicach–Dziedzicach i Jaśle.  

Zakres usług świadczonych przez LOTOS Kolej obejmuje m.in. (i) nadanie i odbiór przesyłek kolejowych, których nadawcą i odbiorcą 

jest Spółka z bocznicy oraz na bocznicę LOTOS Kolej w Czechowicach–Dziedzicach, (ii) zabezpieczenie na potrzeby Spółki 

odpowiedniej ilości i rodzaju cystern technicznie sprawnych, (iii) usługi związane z kolejową obsługą bocznicy LOTOS Kolej 

obejmujące: podstawianie i zabieranie odpowiednich wagonów, ważenie cystern na wadze kolejowej, dokonywanie zapisów na listach 

przewozowych, dokonywanie zmian odbiorcy lub stacji przeznaczenia, współpracę z punktami załadunku oraz rozładunku cystern. 

Ponadto LOTOS Kolej będzie wykonywać na rzecz Spółki usługi związane z realizacją przewozów kolejowych rzeczy. 

Spółka z kolei będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz LOTOS Kolej wynagrodzenia za usługi świadczone przez LOTOS Kolej. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku i weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Umowa może być 

rozwiązana przez Spółkę w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez LOTOS Kolej uprawnień do wykonywania usług 

związanych z transportem kolejowym. Umowa może zostać również rozwiązana przez strony w każdym czasie za porozumieniem 

stron. 

Umowę tę należy uznać za uzależniającą dla Spółki ze względu uzależnienie działalności operacyjnej Spółki od przedmiotowej 

umowy, które to uzależnienie w konsekwencji ma wpływ na wartość przychodów osiąganych przez Spółkę.  

Umowa dostawy z Vitrosilicon z dnia 17 czerwca 2014 roku  

Spółka jako odbiorca zawarła z Vitrosilicon jako dostawcą umowę, której przedmiotem jest określenie zasad, na podstawie których 

Vitrosilicon będzie produkował i sprzedawał szkło według zamówienia zbiorczego Spółki określonego w umowie. 

Zgodnie z umową Spółka będzie zobowiązana do odbioru produktów od Vitrosilicon oraz zapłaty ceny na rzecz Vitrosilicon. Odbiór 

nastąpi w magazynie wskazanym przez Spółkę spośród lokalizacji wskazanych w umowie. Cena produktów dostarczanych przez 

Vitrosilicon zostanie ustalona na podstawie cennika stanowiącego załącznik do umowy, przy czym Spółce przysługiwać będą upusty w 

odpowiedniej wysokości określonej w umowie. 

Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2014 roku i może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, 

jedynie w przypadkach ściśle określonych w umowie. 

Umowa dostawy z ExxonMobil z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

Spółka jako odbiorca zawarła z ExxonMobil jako dostawcą umowę, w wyniku której dostawca zobowiązał się do wytworzenia i 

wydania Spółce gaczu parafinowego w różnych postaciach określonych w umowie, do których należą gacz średni oraz gacz lekki. 

Zgodnie z umową ExxonMobil zobowiązała się do wytworzenia oraz dostarczenia Spółce produktów, a Spółka zobowiązała się do ich 

odebrania oraz zapłaty ceny, której to sposób ustalenia został uwzględniony w umowie. Strony wspólnie zobowiązały się do 
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wzajemnego przestrzegania przepisów prawa związanych z jakimikolwiek regulacjami prawnymi niezbędnymi do prawidłowego 

wykonywania umowy. 

Dostawy produktów będą się odbywać za pośrednictwem transportu morskiego w postaci statków cargo skierowanych przez 

ExxonMobil do określonego portu. Spółka jako odbiorca będzie miała prawo do odpowiedniej kontroli jakości produktów 

dostarczanych przez ExxonMobil. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 lipca 2016 roku. Każda ze stron może 

wypowiedzieć przedmiotową umowę w następujący sposób: (i) w przypadku istotnego naruszenia umowy na warunkach określonych 

w umowie w każdym czasie w formie pisemnej przedstawionej drugiej stronie, (ii) z zachowaniem 12 miesięcznego terminu 

wypowiedzenia, bez konieczności podawania powodu wypowiedzenia umowy. 

Umowa o świadczenie usług magazynowania i przewożenia towarów z Inter-Grabex Logistic Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2014 roku 

Spółka jako zleceniodawca zawarła z Inter-Grabex Logistic Sp. z o.o. jako zleceniobiorcą umowę dotyczącą magazynowania zniczy w 

należącym do zleceniobiorcy magazynie znajdującym się w Pszczynie, spełniającym określone dla tego rodzaju usługi parametry 

przechowania szczegółowo uzgodnione przez strony. Poza magazynowaniem przedmiotem umowy jest (i) świadczenie usług 

przewozu zniczy z zakładu w Czechowicach-Dziedzicach za pośrednictwem środków transportu zapewnionych przez Inter-Grabex 

Logistic Sp. z o.o. oraz (ii) usługa kompletacji zniczy (usuwania zniszczonych zniczy, naprawy opakowań i uzupełniania 

magazynowanych palet z zapasów Spółki. Umowa została zabezpieczona przez zleceniobiorcę polisą ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej spedytora oraz ubezpieczenia mienia powierzonego na kwotę min. 50 000 000 zł. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
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Umowy kredytowe 

 

Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość 
kredytu/ 

waluta 

Oprocentowanie / 
Sposób ustalenia Termin spłaty Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia oraz istotne postanowienia umowy 

Aktualna kwota 
pozostająca do spłaty 

(na Datę Prospektu) 

ING Bank Śląski  08.11.2011 roku 

z późniejszymi 
zmianami 

Limit 
kredytowy 
41 500 000 zł 

Zmienne: 

, 

WIBOR 1M + marża ING 
Bank Śląski  

31.10.2016 Środki z kredytu przeznaczone będą na finansowanie ceny nabycia udziałów oraz finansowanie bądź 
refinansowanie kosztów związanych z transakcją. 

Zabezpieczenia: 

 - hipoteka umowna łączna do kwoty 62 250 000 zł na będących własnością Spółki nieruchomości 
położonej w Jaśle przy ul. 3 Maja 101, objętej księga wieczystą nr KS1J/00072881/6 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na nieruchomości położonej w 
Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2, objętej księgą wieczysta nr KA1P/00049235/8 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

- przelew na zabezpieczenie z ubezpieczeń posiadanych przez Spółkę i będących w posiadaniu Spółki 
po dacie podpisania umowy przelewu; 

- zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na udziałach, po przekształceniu na akcjach Spółki 

- zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów, praw oraz aktywów przyszłych wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa położonych w Jaśle (38-200) przy ul. 3 Maja 101, Czechowicach – Dziedzicach (43-
502) przy ul. Łukasiewicza 2, Krakowie (30-150) al. Armii Krajowej 18 oraz w Warszawie (02-202) przy 
ul. Złotego smoka 20/42 o ogólnej wartości wynoszącej na dzień 30.11.2011 roku 22 579 994,44 zł 
ustalonej na podstawie bilansu zgodnie z listą stanowiącą załącznik do umowy zastawu;  

- pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wskazanych w pełnomocnictwie 
rachunkach bankowych Spółki; 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowych tytułów 
egzekucyjnych, dla roszczeń ING Bank Śląski wynikających z umowy kredytowej oraz roszczeń, 
których bank może się skutecznie domagać w związku z umową kredytową, do kwoty 62 250 000 zł 
stosownie do art. 96 i 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe oraz wyrażenie zgody na 
wystawienie przez ING Bank Śląski: bankowego tytułu egzekucyjnego do ww. kwoty. ING Bank Śląski 
ma prawo ubiegać się o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 
października 2019 roku. 

Istotne postanowienia umowy: 

- Spółka zobowiązała się, iż wskaźnik długu netto / EBITDA poczynając od dnia 31 grudnia 2013 nie 
będzie wyższy niż 1,5; 

- Spółka zobowiązała się, iż wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR) w dniu jego obliczania nie będzie 
niższy niż 1,2; 

- Spółka zobowiązała się, iż EBITDA w dniu obliczania wskaźnika nie będzie niższy niż 23 mln zł w 
2014 roku i 26 mln zł w 2015 roku i następnych; 

- Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie ustanowi żadnych nowych 
zabezpieczeń na całości bądź jakiejkolwiek części swojego majątku; 

12 575 250,00 zł*** 
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Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość 
kredytu/ 

waluta 

Oprocentowanie / 
Sposób ustalenia Termin spłaty Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia oraz istotne postanowienia umowy 

Aktualna kwota 
pozostająca do spłaty 

(na Datę Prospektu) 

- Spółka bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie przenosiła, dzierżawiła lub w inny sposób 
rozporządzała całością lub jakąkolwiek częścią swojego majątku za wyjątkiem zbycia enumeratywnie 
wskazanego w treści umowy; 

- Spółka zobowiązała się nie przeznaczać na inwestycje kwoty większej niż 6,5 mln zł w roku 2014, 5,3 
mln zł w roku 2015 oraz 3,5 mln w roku 2016; 

- Spółka zobowiązała się nie udzielać żadnej pożyczki lub nie udostępniać innej form finansowania 
jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz do nie udzielania jakiejkolwiek gwarancji, czy poręczenia na rzecz 
jakiejkolwiek osoby; 

- Spółka zobowiązała się bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie wypłacać dywidendy w wysokości 
ponad 50% zysku netto Spółki; 

- Spółka zobowiązała się, iż przez cały okres obowiązywania umowy nie będą następowały zmiany w 
strukturze właścicielskiej z wyłączeniem przypadków wskazanych w umowie; 

- ponadto, w przypadkach enumeratywnie wymienionych w umowie kredytowej, charakterystycznych 
dla umów kredytowych, ING Bank Śląski jest uprawniony do wstrzymania prawa do dalszego 
korzystania z kredytu, wypowiedzenia umowy kredytowej, albo do obniżenia kwoty przyznanego 
kredytu, natomiast Spółka zobowiązana jest do wykorzystania kredytu wyłącznie na cel wskazany w 
umowie kredytowej, a także do spłaty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i innymi 
należnościami. 

ING Bank Śląski 11.01.2012 r Kredyt w 
rachunku 
bieżącym do 
kwoty 50 000 
000 zł 

Zmienne: 

WIBOR 1M + marża ING 
Bank Śląski 

________________ Kredyt przeznaczony był na finansowanie kapitału obrotowego Spółki refinansowanie istniejącego zadłużenia 
obrotowego Spółki oraz finansowanie bądź refinansowanie prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu. 

Zabezpieczenia: 

- hipoteka umowna łączna do kwoty 75 000 000 zł na będących własnością Spółki nieruchomości położonej w 
Jaśle przy ul. 3 Maja 101, objętej księga wieczystą nr KS1J/00072881/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na nieruchomości położonej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. 
Łukasiewicza 2, objętej księgą wieczysta nr KA1P/00049235/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

- zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie stanowiącym zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych 
wchodzących w jego skład; 

- bezwarunkowej cesji wierzytelności przysługujących Spółce od kontrahentów; 

- pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach otwartych i prowadzonych przez 
ING Bank Śląski; 

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowych tytułów 
egzekucyjnych, dla roszczeń ING Bank Śląski wynikających z umowy kredytowej oraz roszczeń, których bank 
może się skutecznie domagać w związku z umową kredytową, do kwoty 75 000 000 zł stosownie do art. 97 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe oraz wyrażenie zgody na wystawienie przez ING 
Bank Śląski bankowego tytułu egzekucyjnego do ww. kwoty. ING Bank Śląski ma prawo ubiegać się o 
nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 stycznia 2017 roku; 

 

Umowa wygasła z dniem 
11.01.2014 roku 
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umowy 

Wysokość 
kredytu/ 

waluta 

Oprocentowanie / 
Sposób ustalenia Termin spłaty Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia oraz istotne postanowienia umowy 

Aktualna kwota 
pozostająca do spłaty 

(na Datę Prospektu) 

Istotne postanowienia umowy: 

- Spółka zobowiązała się, iż wskaźnik długu netto / EBITDA nie będzie wyższy niż 2,8 na dzień 
31.12.2011 roku, 2,0 na dzień 31.12.2012 roku oraz 1,5 na dzień 31 grudnia 2013 roku i w kolejnych 
latach; 

- Spółka zobowiązała się, iż wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR) w dniu jego obliczania nie będzie 
niższy niż 1,2; 

- Spółka zobowiązała się, iż EBITDA w dniu obliczania wskaźnika nie będzie niższa niż 20 mln zł w 
2011 roku, 18 mln zł w 2012, 21 mln zł w 2013 roku, 23 mln zł w 2014 roku i 26 mln zł w 2015 roku i 
następnych latach; 

- Spółka zobowiązała się do posiadania rachunków bankowych w ING Banku Śląskim, przez które 
przeprowadzać będzie 95 % obrotów oraz wskazać kontrahentom rachunki bankowe w ING Banku 
Śląskim jak rachunki, za pośrednictwem, których będzie rozliczał wszystkie swoje transakcje bankowe; 

- Spółka bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie przenosiła, dzierżawiła lub w inny sposób 
rozporządzała całością lub jakąkolwiek częścią swojego majątku za wyjątkiem zbycia enumeratywnie 
wskazanego w treści umowy; 

- Spółka zobowiązała się nie przeznaczać na inwestycje kapitałowe kwoty większej niż 7,1 mln zł w 
roku 2011, 4,8 mln zł w roku 2012, 2,4 mln zł w roku 2013, 6,5 mln zł w roku 2014, 5,3 mln zł w roku 
2015, 3,5 mln zł w roku 2015; 

- Spółka zobowiązała się, bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku Śląskiego, nie udzielać żadnej 
pożyczki lub nie udostępniać innej form finansowania jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz do nie 
udzielania jakiejkolwiek gwarancji, czy poręczenia na rzecz jakiejkolwiek osoby za wyjątkiem 
możliwości enumeratywnie wskazanych w treści umowy; 

- Spółka zobowiązała się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska;  

- Spółka zobowiązała się, bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku Śląskiego, nie zaciągać 
jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią 
na innej podstawie prawnej; 

- Spółka zobowiązała się, bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku Śląskiego, nie zaciągać żądnych 
zobowiązań finansowych wobec innych instytucji finansowych; 

- Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie wypłacać dywidendy w 
sposób naruszający wskaźnik DSCR; 

- Spółka zobowiązała się, iż przez cały okres obowiązywania umowy nie będą następowały zmiany w 
strukturze właścicielskiej z wyłączeniem przypadków wskazanych w umowie; 

- ponadto, w przypadkach enumeratywnie wymienionych w umowie kredytowej, charakterystycznych 
dla umów kredytowych, ING Bank Śląski jest uprawniony do wstrzymania prawa do dalszego 
korzystania z kredytu, wypowiedzenia umowy kredytowej, albo do obniżenia kwoty przyznanego 
kredytu, natomiast Spółka zobowiązana jest do wykorzystania kredytu wyłącznie na cel wskazany w 
umowie kredytowej, a także do spłaty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i innymi 
należnościami. 
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Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość 
kredytu/ 

waluta 

Oprocentowanie / 
Sposób ustalenia Termin spłaty Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia oraz istotne postanowienia umowy 

Aktualna kwota 
pozostająca do spłaty 

(na Datę Prospektu) 

ING Bank Śląski  18.09.2013 roku 

z późniejszymi 
zmianami  

Limit 
kredytowy 

60 000 000 zł 

Kredyt 
odnawialny  

66 000 000 zł 

Zmienne: 

WIBOR / EURIBOR 1M + 
marża ING Bank Śląski  

Limit 

kredytowy 

28.04.2016 

Kredyt odnawialny 

09.05.2016 

Limit kredytowy umowy wieloproduktowej przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej Spółki oraz spłatę innych zobowiązań kredytowych. W ramach limitu kredytowego ING 
Bank Śląski zobowiązał się także do udzielania Spółce gwarancji. 

Kredyt odnawialny jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu 
wykorzystania wskazanego wyżej limitu kredytowego oraz innych zobowiązań finansowych Spółki 
wobec ING Banku Śląskiego pozostających w związku z zawartą umową. 

Zabezpieczenia: 

- hipoteka umowna łączna do kwoty 87 000 000 zł na będących własnością Spółki nieruchomości 
położonej w Jaśle przy ul. 3 Maja 101, objętej księga wieczystą nr KS1J/00072881/6 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na nieruchomości położonej w 
Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2, objętej księgą wieczysta nr KA1P/00049235/8 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

- zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów, praw oraz aktywów przyszłych położonych w Jaśle (38-200) 
przy ul. 3 Maja 101oraz w Czechowicach – Dziedzicach (43-502) przy ul. Łukasiewicza 2 o ogólnej 
wartości wynoszącej na dzień 31.12.2012 roku 50 333 291,60 zł ustalonej na podstawie bilansu; wraz z 
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy ruchomych będących przedmiotem ww. 
zastawu; 

- bezwarunkowej cesji wierzytelności przysługujących Spółce od kontrahentów; 

- pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach otwartych i 
prowadzonych przez ING Bank Śląski z dnia 18 września 2013 roku; 

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowych tytułów 
egzekucyjnych, dla roszczeń ING Bank Śląski wynikających z umowy kredytowej oraz roszczeń, 
których bank może się skutecznie domagać w związku z umową kredytową, do kwoty 112 200 000 zł 
stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe oraz wyrażenie zgody 
na wystawienie przez ING Bank Śląski bankowego tytułu egzekucyjnego do ww. kwoty. ING Bank 
Śląski ma prawo ubiegać się o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 
dnia 08 maja 2017 roku; 

- cesji wierzytelności z monitoringiem z tytułu umowy faktoringu. 

Istotne postanowienia umowy: 

- Spółka zobowiązała się, iż wskaźnik długu netto / EBITDA poczynając od dnia 31 grudnia 2013 nie 
będzie wyższy niż 1,5; 

- Spółka zobowiązała się, iż wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR) w dniu jego obliczania nie będzie 
niższy niż 1,2; 

- Spółka zobowiązała się, iż EBITDA w dniu obliczania wskaźnika nie będzie niższy niż 23 mln zł w 
2014 roku i 26 mln zł w 2015 roku i następnych; 

- Spółka zobowiązała się do posiadania rachunków bankowych w ING Banku Śląskim, przez które 
przeprowadzać będzie 95 % obrotów oraz wskazać kontrahentom rachunki bankowe w ING Banku 

41 900 237,25 zł 
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Kredytodawca Data zawarcia 
umowy 

Wysokość 
kredytu/ 

waluta 

Oprocentowanie / 
Sposób ustalenia Termin spłaty Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia oraz istotne postanowienia umowy 

Aktualna kwota 
pozostająca do spłaty 

(na Datę Prospektu) 

Śląskim S.A jak rachunki za pośrednictwem, których będzie rozliczał wszystkie swoje transakcje 
bankowe; 

- Spółka bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie przenosiła, dzierżawiła lub w inny sposób 
rozporządzała całością lub jakąkolwiek częścią swojego majątku za wyjątkiem zbycia enumeratywnie 
wskazanego w treści umowy; 

- Spółka zobowiązała się nie przeznaczać na inwestycje kapitałowe kwoty większej niż 23 mln zł w 
roku 2014, 26 mln zł w roku 2015 i w kolejnych latach; 

- Spółka zobowiązała się, bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku Śląskiego, nie udzielać żadnej 
pożyczki lub nie udostępniać innej formy finansowania jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz do nie 
udzielania jakiejkolwiek gwarancji, czy poręczenia na rzecz jakiejkolwiek osoby; 

- Spółka zobowiązała się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska;  

- Spółka zobowiązała się, bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku Śląskiego, nie zaciągać 
jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią 
na innej podstawie prawnej; 

- Spółka zobowiązała się, bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku Śląskiego, nie zaciągać żądnych 
zobowiązań finansowych wobec innych instytucji finansowych; 

- Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie wypłacać dywidendy w 
sposób naruszający wskaźnik DSCR; 

- Spółka zobowiązała się, iż przez cały okres obowiązywania umowy nie będą następowały zmiany w 
strukturze właścicielskiej z wyłączeniem przypadków wskazanych w umowie; 

- ponadto, w przypadkach enumeratywnie wymienionych w umowie kredytowej, charakterystycznych 
dla umów kredytowych, ING Bank Śląski jest uprawniony do wstrzymania prawa do dalszego 
korzystania z kredytu, wypowiedzenia umowy kredytowej, albo do obniżenia kwoty przyznanego 
kredytu, natomiast Spółka zobowiązana jest do wykorzystania kredytu wyłącznie na cel wskazany w 
umowie kredytowej, a także do spłaty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i innymi 
należnościami. 

*** Na 31.08.2014 zadłużenie z tytułu kredytu akwizycyjnego wynosiło 12.575.250 PLN, jednak w sprawozdaniu kwotę zadłużenia pomniejszamy o wycenę wg skorygowanej ceny nabycia, która wynosi 338.647,18 
PLN  oraz powiększamy o wartość odsetek nienotyfikowanych w kwocie 48.061,57 PLN. Ze względu na fakt, że 31.08.2014 był dniem wolnym od pracy Bank pobrał ratę kredytu 1.09.2014. 
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Umowa faktoringu 

Spółka zawarła z ING Commercial Finance Polska S.A. jako faktorem umowę faktoringu z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy 

Spółki (bez regresu). Zgodnie z umową limit zaangażowania wynosi 15.000.000 zł, udział własny Spółki wynosi 10% wartości 

wierzytelności brutto, poziom zaliczkowania wierzytelności 90% wartości wierzytelności brutto. W związku z umową Spółka 

zobowiązana jest do zapłaty prowizji przygotowawczej, faktoringowej oraz za przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy na warunkach 

rynkowych, a także do innych opłat i prowizji związanych z czynnościami windykacyjnymi na zasadach typowych dla tego rodzaju 

umów. Warunkiem wypłaty przez faktora zaliczki na poczet ceny nabycia wierzytelności jest potwierdzenie zwolnienia cesji odbiorcy 

Jeronimo Martins Polska S.A. przez ING Bank Śląski S.A. oraz pisemnej zgody na cesję od odbiorcy Jeronimo Martins Polska S.A., a 

także przedłożenie faktorowi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US. Zabezpieczeniem roszczeń ING Commercial Finance Polska 

S.A. są: a) dwa egzemplarze weksla własnego in blanco wystawione przez Spółkę oraz b) pełnomocnictwo do rachunku Spółki 

prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.  

Umowa zawarta została do dnia 6 sierpnia 2015 roku i może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta 

jedynie w przypadkach ściśle określonych w umowie. 

17. Uzależnienie od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od 
nowych procesów produkcyjnych 

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi tj. od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, a także na Datę 

Prospektu, według wiedzy Spółki, nie była ona i nie jest ona uzależniona od patentów, jak również nowych procesów technologicznych 

w stopniu, który można by uznać za znaczący dla jej działalności. 

Jednocześnie wszelkie uzależnienie Spółki od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych zostało wskazane przez Spółkę w 

Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne umowy” w zakresie następujących umów: (i) Umowa o współpracy z Bispol z dnia 31 marca 

2008 roku, (ii) Umowa sprzedaży z Jeronimo Martins Polska z dnia 31 maja 2010 roku, (iii) Umowa dostawy z dnia 29 listopada 2011 

roku z Grupą LOTOS oraz (iv) Umowa o świadczenie usług przewozowych i bocznicowych z dnia 29 listopada 2011 roku. 
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ROZDZIAŁ XIII: INFORMACJE O EMITENCIE 

1. Podstawowe informacje 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta: POLWAX Spółka Akcyjna. Nazwa skrócona: POLWAX S.A. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki Polwax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle.  

Polwax Sp. z o.o. – poprzednik prawny Emitenta – powstał na podstawie Aktu Założycielskiego jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą Parafiny – Rafineria Jasło sp. z o.o., sporządzonego w formie aktu notarialnego w Jaśle dnia 13 grudnia 

1999 roku (Rep. nr 4889/99). 

Założycielem poprzednika prawnego Emitenta była Rafineria Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle. Do rejestru handlowego RHB poprzednik 

prawny Spółki został wpisany zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego, Wydział V w Krośnie z dnia 11 

stycznia 2000 roku.  

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego poprzednik prawny Emitenta został wpisany w dniu 27 maja 2002 roku 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114749.  

Szczegółowy opis przebiegu historycznej zmiany firmy i formy prawnej zawiera pkt 3 – Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta. 

Zgodnie z § 3 Statutu Spółki, czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

2. Miejsce i data rejestracji Emitenta  

W dniu 25 maja 2012 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781. 

3. Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta 

Spółka została założona w 1999 roku, a rozpoczęła działalność w zakresie przetwarzania parafin w 2000 roku, początkowo pod firmą 

Parafiny – Rafineria Jasło Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki), która to została wpisana do rejestru handlowego na początku 2000 

roku. 

Następnie w 2002 roku wpisano Parafiny – Rafineria Jasło Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego w konsekwencji rozpoczęcia 

obowiązywania w Polsce Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W 2004 roku rozpoczął się proces stopniowego przejmowania Spółki przez Grupę LOTOS. W związku z zamiarem bliższej 

identyfikacji Spółki z Grupą LOTOS, która do dziś jest jednym z najważniejszych dostawców oraz partnerów gospodarczych Spółki, 

nastąpiła zmiana ówczesnej nazwy Spółki na LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Spółka powstała w wyniku konsolidacji działalności 

parafinowej spółek: Parafiny–Rafineria Jasło Sp. z o.o., RC Parafiny Sp. z o.o. i Chemipetrol Sp. z o.o. 

W grudniu 2005 roku Grupa LOTOS przejęła pełną kontrolę nad Spółką i stała się jedynym udziałowcem Spółki. 

Wskutek dalszego rozwoju Spółki, w tym stale poprawiających się wyników finansowych, w styczniu 2012 roku menedżerowie Spółki, 

w tym obecni członkowie Zarządu, postanowili wraz funduszem private equity Nova Polonia Natexis II Limited Partnership (obecnie 

Nova Polonia II Limited Partnership) działającym za pośrednictwem Krokus Chem dokonać lewarowanego wykupu menedżerskiego 

(LMBO). Wykup został dokonany na podstawie Umowy Inwestycyjnej. 

Na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej strony dokonały inwestycji w spółkę celową Krokus Chem Sp. z o.o., a za 

pośrednictwem Krokus Chem Sp. z o.o. w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. polegającej na: 1) objęciu przez Krokus Chem udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym Krokus Chem Sp. z o.o. w liczbie stanowiącej 64,40% kapitału zakładowego oraz 47,49% 

ogólnej liczby głosów, oraz 2) objęciu przez każdego z członków grupy menadżerskiej udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym Krokus Chem Sp. z o.o. Środki pieniężne dostarczone Krokus Chem Sp. z o.o. przez Krokus Chem oraz menadżerów 

przeznaczone zostały, wraz z finansowaniem dłużnym uzyskanym przez Krokus Chem Sp. z o.o. od ING Bank Śląski na podstawie 

umowy kredytu z dnia 8 listopada 2011 roku, na (i) nabycie przez Krokus Chem Sp. z o.o. od Grupy LOTOS stuprocentowego udziału 

w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. oraz na (ii) pokrycie kosztów związanych z inwestycją. W styczniu 2012 roku doszło do zamknięcia 

transakcji przejęcia Spółki od Grupy LOTOS. 

Zasady współpracy pomiędzy Krokus Chem (podmiotem bezpośrednio zależnym od Nova Polonia II) oraz grupą menedżerów, prawa i 

obowiązki Stron, struktura korporacyjna, kompetencje organów, uprawnienia osobiste, ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki, 

a także zasady współpracy w procesie wejścia Spółki na GPW zostały określone w Umowie Wspólników, która wygaśnie w dacie 

dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki należącej do Krokus Chem do obrotu na rynku regulowanym oficjalnych notowań. W 

wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy Wspólników doszło do przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, a następnie 

połączenia Spółki z Krokus Chem Sp. z o.o. W konsekwencji powyższych zmian własnościowych zmianie uległa również nazwa Spółki 
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– na Polwax Sp. z o.o. W maju 2012 roku Polwax Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną, a następnie we wrześniu 2012 

roku połączona z Krokus Chem Sp. z o.o.  

W dniu 29 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o dematerializacji części akcji oraz wejściu na 

GPW. 

4. Wybrane przepisy regulujące działalność Emitenta 

Na Datę Prospektu Spółka jest spółką prawa handlowego działającą w formie spółki akcyjnej.  

Krajem siedziby Spółki jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba mieści się w Jaśle (38 – 200), przy ul. 3-go Maja 101.Telefon: + 48 13 44-

66-241. 

Spółka została utworzona i funkcjonuje w oparciu o ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe Unii Europejskiej. Spółka została 

utworzona i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa handlowego, jak również Statutu 

oraz innych regulacji wewnętrznych. Jako spółka publiczna Spółka będzie działać w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie 

rynku kapitałowego, przede wszystkim Ustawę o Ofercie Publicznej oraz Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

5. Przedmiot działalności Emitenta 

Przedmiot działalności Emitenta jest określony w § 4 Statutu. Spośród tam wymienionych głównym przedmiotem działalności Emitenta 

zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 

1) PKD 19.2 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (obejmuje większość wyrobów parafinowych tj.: 

parafin do produkcji świec i zniczy, wosków, wazelin itp. i stanowi pierwszą pozycję pod względem wielkości sprzedaży.) 

2) PKD 32.99  -  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (obejmuje znicze i świece i stanowi drugą 

pozycję pod względem wielkości sprzedaży). 

3) PKD 20.59  – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. (obejmuje emulsje i 

antyzbrylacze i stanowi trzecią grupę pod względem wielkości sprzedaży). 

Statut nie określa celu działalności Emitenta. 

6. Struktura organizacyjna Emitenta 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada podmiotów zależnych. 

Na Datę Prospektu podmiotem dominującym nad Spółką w rozumieniu Ustawy o Ofercie jest Krokus Chem. Krokus Chem jest 

podmiotem w 100% zależnym od Nova Polonia II Limited Partnership.  

Jedynym właścicielem Krokus Chem jest Nova Polonia II Limited Partnership (Jersey, La Motte Chambers St Helie JE1 1BJ Jersey) 

zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, z siedzibą na Jersey. Fundusz jest zarządzany przez spółkę NPN Management Limited (General 

Partner) (Jersey, La Motte Chambers St Helie JE1 1BJ Jersey, numer rejestracji 94968). 

7. Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Emitent nie posiada udziałów (akcji) w innych przedsiębiorstwach.  
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ROZDZIAŁ XIV: ZARZĄDZANIE I NADZÓR 

1. Zarząd, Rada Nadzorcza  

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są Zarząd i Rada Nadzorcza. Opis 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut oraz odpowiednie 

Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd.  

Sposób powołania i odwołania członków Zarządu, zakres kompetencji i zasady funkcjonowania Zarządu są określone przepisami 

Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminem Zarządu. 

Zgodnie ze Statutem Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym w szczególności Prezesa Zarządu.  

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi trzech członków. 

Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza Spółki, z tym, że tak długo, jak Krokus Chem będzie posiadał co najmniej 30% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji Spółki należącej do Krokus Chem w chwili dopuszczenia 

do obrotu akcji Spółki, Krokus Chem posiada uprawnienie osobiste do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka 

Zarządu Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa członka Zarządu Spółki powołanego przez Krokus 

Chem odwołać może jedynie Krokus Chem. 

Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż 

na rok przed upływem kadencji członka Zarządu. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie od daty jego powołania. Mandaty 

członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez poszczególnych członków Zarządu. 

Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 

delegować członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku 

niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w 

celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu: 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w organie Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 

Dominik Tomczyk Prezes Zarządu 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku 

Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku 

Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, kieruje jej działalnością, zarządza majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, 

organami władzy państwowej i wobec osób trzecich. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone 

przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.  

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały 

Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z 

pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli dana sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, 

wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.  

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub jeżeli na 

posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia bez formalnego 

zawiadomienia. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek 

Zarządu.  

W przypadku jednoosobowego Zarządu członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku 

wieloosobowego Zarządu Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu Spółki działających łącznie lub przez członka 

Zarządu Spółki działającego łącznie z prokurentem. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację 

oraz sposób funkcjonowania Zarządu. Regulamin Zarządu został przez Radę Nadzorczą uchwalony. 
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Informacje na temat osób wchodzących w skład Zarządu Spółki 

Poniżej przedstawiono istotne informacje na temat członków Zarządu, w szczególności opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

członków Zarządu oraz funkcje pełnione w innych spółkach. 

Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu 

Dominik Tomczyk w Spółce pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego od 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy Prezesa 

jest Kraków. 

Dominik Tomczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1986 roku Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie uzyskując 

stopień magistra teologii. Ponadto ukończył: (i) w 2001 roku studia podyplomowe, kierunek „Organizacja i logistyka handlu”, w 

Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, (ii) w 2004 roku Polsko – Austriackie Studium Menedżerskie: CEDOZ 

(Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu) i WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich w Wiedniu), (iii) w 2007 roku 

Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Dominikiem Tomczykiem a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Dominik Tomczyk poprzednio pracował w: (i) w latach 1997 – 1998 w spółce TRAS Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie jako kierownik 

logistyki, (ii) w latach 1998 – 2001 w spółce BAHLSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach koło Poznania jako kierownik logistyki, (iii) w 

latach 2001 – 2002 w spółce WOSANA S.A. z siedzibą w Andrychowie jako kierownik logistyki, (iv) w latach 2002– 2003 w spółce 

CARMAN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach prowadził / realizował projekt zarządczy (interim management) na rzecz 

funduszu INNOVA CAPITAL (v) w 2003 roku w spółce CONFEX AB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, projekt zarządczy (interim 

management) na rzecz funduszu INNOVA CAPITAL, (vi) w latach 2004 – 2007 w spółce LOTOS Oil najpierw jako Dyrektor Logistyki a 

następnie jako Dyrektor Operacyjny, (vii) w latach 2007 – 2012 w spółce LOTOS PARAFINY Sp. z o.o. jako członek Zarządu - 

Dyrektor Operacyjny, Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, (viii) od 2012 r. do Daty Prospektu w Spółce jako Prezes Zarządu - 

Dyrektor Naczelny. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dominik Tomczyk w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej oraz jako Prezes Zarządu Krokus 

Chem Sp. z o. o., która została połączona ze Spółką (ii) w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem lub akcjonariuszem 

jakiejkolwiek spółki za wyjątkiem Spółki, w której Dominik Tomczyk posiada akcje stanowiące 21,93% ogólnej liczby głosów, spółki 

HDD PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach (na Datę Prospektu już nie jest wspólnikiem) oraz spółki Euro Investor Sp. z o.o. (na Datę 

Prospektu już nie jest wspólnikiem), (iii) nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne 

znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został 

skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji 

członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 

lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny, (vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje 

w stosunku do Dominika Tomczyka ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) 

nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Jacek Stelmach - Wiceprezes Zarządu 

Jacek Stelmach pełni w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Operacyjnego od 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy 

Wiceprezesa jest Zakład Spółki, ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice.  

Jacek Stelmach posiada wykształcenie wyższe. W roku 1984 ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach uzyskując stopień magistra 

inżyniera elektroniki. Ponadto ukończył: (i) w 1994 roku studia podyplomowe, kierunek „Sieci komputerowe i systemy 

mikroprocesorowe”, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, (ii) w 2006 roku studia podyplomowe, kierunek „Zarządzanie projektami” w 

Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, (iii) w 2007 roku Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, (iv) w 2009 

roku studia podyplomowe, kierunek „Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie. 

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Jackiem Stelmachem a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Jacek Stelmach poprzednio pracował w: (i) w latach 1984 – 1992 w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Systemów Sterowania 

MERASTER w Katowicach jako Specjalista, (ii) w latach 1992 – 1995 w Centralnym Ośrodku Informatyki Górniczej w Katowicach jako 

Kierownik Działu, (iii) w latach 1995 – 2008 w Bombardier Transportation (Zwus) w Katowicach jako Kierownik liniowy/Główny Inżynier 

(iv) w roku 2008 w spółce LOTOS PARAFINY Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Produkcji Parafin i Rozwoju, (ii) w latach 2008 – 2013 w 

spółce LOTOS PARAFINY Sp. z o.o. jako Dyrektor Jednostki Biznesu Parafin, następnie Dyrektor Produkcji i Rozwoju (iii) od 1 maja 

2013 roku w Spółce w jako Dyrektor Operacyjny.  
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Jacek Stelmach prowadzi również gościnne wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (w ramach studiów 

podyplomowych) oraz bierze udział w projekcie badawczym „Nieklasyczne metody statystyczne w systemach zapewnienia jakości” 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wskazana działalność nie ma istotnego znaczenia i nie jest konkurencyjna dla Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jacek Stelmach w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Krokus 

Chem Sp. z o. o., która została połączona ze Spółką (ii) w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem lub akcjonariuszem 

jakiejkolwiek spółki za wyjątkiem Spółki, w której Jacek Stelmach posiada akcje stanowiące poniżej 5% ogólnej liczby głosów, (iii) nie 

prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi 

jakiejkolwiek działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat 

wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia 

Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

(vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Jacka Stelmacha ze 

strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu 

lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Piotr Kosiński - Wiceprezes Zarządu 

Piotr Kosiński pełni w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego od 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy 

Wiceprezesa jest siedziba Spółki, adres ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło.  

Piotr Kosiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1994 roku Akademię Ekonomiczną w Krakowie, na wydziale Zarządzania, 

na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka ekonomiczna uzyskując stopień magistra ekonomii. Ponadto w roku 2000 

ukończył studia podyplomowe, kierunek „Rachunkowość”, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Piotrem Kosińskim a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Piotr Kosiński poprzednio pracował w: (i) latach 1994 – 1998 w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A. z siedzibą w Strzyżowie jako Kierownik 

Działu Analiz Finansowych oraz Główny specjalista ds. Finansowych, (ii) w latach 1998 – 2004 w Stacje Paliw Glimar Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gorlicach jako Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy, (iii) w latach 2004 – 2008 w Szpitalu Specjalistycznym im. H. 

Klimontowicza w Gorlicach jako Główny Księgowy, (iv) od 1 września 2008 roku jako Dyrektor Finansowy w Spółce.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Piotr Kosiński w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarząd Krokus 

Chem sp. z o. o., która została połączona ze Spółką (ii) w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem lub akcjonariuszem 

jakiejkolwiek spółki za wyjątkiem Spółki, w której Piotr Kosiński posiada akcje stanowiące poniżej 5% ogólnej liczby głosów, (iii) nie 

prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi 

jakiejkolwiek działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat 

wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia 

Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

(vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Piotra Kosińskiego ze 

strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu 

lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Rada Nadzorcza 

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza.  

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z: (i) od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego albo (ii) od 4 

(czterech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, albo (iii) od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym 

Przewodniczącego – w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej. Walne Zgromadzenie może określić w 

powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym dotyczy to również przypadku wyboru Rady 

Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych. Członkowie Rady Nadzorczej 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby 

pełniące inne funkcje.  

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. 

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem, że tak długo, jak 

Krokus Chem posiadał będzie udział w kapitale zakładowym Spółki wynoszący nie mniej niż 30%, lecz nie dłużej niż do dnia 

dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej 
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jednej akcji Spółki należącej do Krokus Chem w chwili dopuszczenia do obrotu akcji Spółki, Krokus Chem posiada uprawnienie 

osobiste do powoływania i odwoływania: (i)  w przypadku Rady Nadzorczej Spółki liczącej od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków - 3 

(trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego; (ii) w przypadku Rady Nadzorczej Spółki liczącej od 4 (czterech) 

do 7 (siedmiu) członków - 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego. 

Od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co 

najmniej jednej akcji Spółki, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i 

podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku. 

Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady 

Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien 

spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał 

spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) 

dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. Utrata przymiotu 

niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje 

nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w 

trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. 

Na Datę Prospektu członkami Rady Nadzorczej spełniającymi powyższe kryterium niezależności są: Monika Gaszewska oraz Tomasz 

Biel. 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Krokus Chem mogą być 

odwołani jedynie przez Krokus Chem, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji Spółki należącej do Krokus Chem. 

Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i jest wspólna. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia 

mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 13 ust. 1 

Statutu, jednakże co najmniej 3 (trzech) albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, 

jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) albo 

5 (pięciu) członków w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady 

Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą - w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej 

do trzy albo pięcioosobowego składu - w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej 

dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka 

Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu 

audytu, o którym mowa w § 13a ust. 1 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze opisanej powyżej kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu 

zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji 

członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze 

kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku gdy liczba członków Rady 

Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Rady Nadzorczej: 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w organie Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 

Robert Bożyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku* 

Tomasz Biel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku* 

Witold Radwański Członek Rady Nadzorczej 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku* 

Monika Gaszewska Członek Rady Nadzorczej 14 maja 2012 roku 14 maja 2017 roku* 

Leszek Stokłosa Członek Rady Nadzorczej 29 maja 2014 roku 29 maja 2019 roku* 

*Członkowie Rady Nadzorczej byli powoływani pod rządami starego Statutu Spółki, który przewidywał, iż kadencje członków Rady Nadzorczej nie są 

wspólne. 

Kompetencje Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków 

Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 

albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W celu 

wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników 

sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie należą także: (i) powoływanie i 

odwoływanie członków Zarządu Spółki, (ii) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego 
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Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie 

mogących sprawować swoich czynności, (iii) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę 

udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych 

przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, (iv) wyrażenie zgody 

na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki, (v)  uchwalanie, uchylanie oraz zmiany 

Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, (vi) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, (vii) wybór biegłego 

rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków 

umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy, (ix) zatwierdzanie rocznych budżetów 

Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu, (x) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na 

poczet dywidendy przez Zarząd, (xi) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich 

zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w 

nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) 

dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o 

łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w budżecie na 

dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub podmiotami powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 

miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 1 000 000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których 

przedmiotem jest: a) zakup surowców, półproduktów związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, 

wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych, b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów 

parafinowych, c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych, d) zakup 

surowców, półproduktów związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy, w ramach normalnej, zgodnej z budżetem na dany 

rok obrotowy, działalności Spółki; (xi) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów 

lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie, jeżeli łączna wartość 

zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1 000 000,00 zł 

(jeden milion złotych); (xii) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych 

rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń 

majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość 

obciążanego majątku nie przekracza kwoty 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym, (xiii) wyrażenie zgody na 

emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie, (xiv) zawarcie (w 

odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących 

do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, akcjonariuszami 

lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki, (xv) 

wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę 

zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie 

przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli; (xvi) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-

how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w jednym roku 

obrotowym;(xvi) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych 

zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie o wartości przekraczającej 

1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto; (xvii) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych 

rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w 

Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto, (xviii) wyrażenie 

zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na 

zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub 

dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 5 000,00 zł (pięciu tysięcy 

złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia, (xix) 

wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz, (xx) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika 

ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych 

Spółki, (xxi) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach 

wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub 

akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników 

lub walnych zgromadzeń, (xxii) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach 

handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w 

strukturze właścicielskiej takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub 

akcjonariusza, (xxiii) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółkę lub spółkę zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych 

w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych 

instrumentach o podobnym charakterze, (xxiv) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a Statutu, (xxv) inne sprawy 

zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. 
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Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady 

Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku. 

Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady 

Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia 

wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła 

posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie 

podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie 

zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za 

pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest 

obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na 

jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie 

jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych 

porządkiem obrad. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane wskazane powyżej zasady, a na posiedzeniu obecnych jest co 

najmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, iż tak długo 

jak Krokus Chem będzie posiadał akcje dające co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji 

Spółki należącej do Krokus Chem w chwili dopuszczenia do obrotu akcji Spółki, uchwały wymienione w § 13 ust. 10 pkt 3) – 26) 

Statutu wymagają dla swojej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki 

powołanych przez Krokus Chem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób 

gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób 

jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego indywidualnego 

wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są 

uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest 

zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto 

zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej 

członków. Zarząd przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej zobowiązany jest wystąpić do 

Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o udzielenie zgody. 

Od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech 

jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o 

biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.  

Od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu. Do zadań komitetu audytu należy w 

szczególności: 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym; 2) monitorowanie procesu 

sprawozdawczości finansowej; 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 

zarządzania ryzykiem; 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 5) monitorowanie niezależności biegłego 

rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż 

rewizja finansowa usług; 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do 

przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. 

Na Datę Prospektu członkiem Rady Nadzorczej, który spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o 

biegłych rewidentach i ma kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, rewizji finansowej jest Pani Monika Gaszewska. 

Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do 

wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac 

danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. 

Informacje na temat osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki 

Poniżej przestawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. 
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Robert Bożyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Robert Bożyk pełni w Spółce funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej jest, adres siedziby Spółki, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło. 

Robert Bożyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Finansów i Bankowości uzyskując stopień 

magistra ekonomii. Ponadto ukończył: (i) w 2005 roku Executive Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign, (ii) w 2005 roku studia podyplomowe, na kierunku Marketing i 

Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Pan Robert Bożyk ukończył ponadto szereg kursów i szkoleń z zakresu finansów, 

ekonomii, inwestycji kapitałowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Robertem Bożykiem a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Pan Robert Bożyk zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu kolejno pracując: (i) w latach 1994 - 1995 jako Inspektor Bankowy 

w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Łodzi, (ii) w latach 1995 - 1996 jako Menadżer Klienta w Powszechnym 

Banku Gospodarczym S.A. z siedzibą w Łodzi, Departament Bankowości Przedsiębiorstw, (iii) w latach 1996 - 2006 jako Dyrektor 

Inwestycyjny w Polonia Financial Services Sp. z o.o. (poprzednie nazwy AIB WBK Fund Management Sp. z o.o., Chase Fund 

Management Polska Sp. z o.o., Chase Gemina Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. 

Pan Robert Bożyk w okresie ostatnich 5 lat był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w 

następujących podmiotach: (i) od 2006 roku jako Wiceprezes Zarządu Krokus PE, (ii) od 2006  roku pełni funkcję Wiceprezesa 

Zarządu w Polonia FS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (iii) od 2006 roku jako Członek Komitetu Inwestycyjnego w Nova Polonia II 

Limited Partnership (dawniej Nova Polonia Natexis II Limited Partnership), (iv) od 2007 roku jako Członek Rady Nadzorczej, a od 2009 

roku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w PPH Transsystem S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Dalszej, (v) w latach 

2004-2010 Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, (vi) w latach 

2006 - 2010 Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej EGB Sekurytyzacja Sp. z o.o. (teraz: EGB Finanse Sp. z o.o.) z 

siedzibą w Bydgoszczy, (vii) w latach 2001-2010 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Centrum Filmowe Helios S.A. z siedzibą w 

Łodzi, (viii) od 2010 roku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Catermed S.A. z siedzibą w Krakowie, (ix) od 2009 roku jako 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, (x) od 2012 roku w Spółce jako 

Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Krokus Chem Sp. z o.o. która została połączona ze Spółką. 

Pan Robert Bożyk w okresie ostatnich 5 lat był lub jest wspólnikiem w następujących spółkach: (i) od 2006 roku w Krokus PE Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) od 2006 roku jako komandytariusz w Krokus PE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, (iii) od 2006 

roku w NPN Management Ltd. z siedzibą w Jersey, Wyspy Normandzkie, (iv) w latach 2006 - 2010 roku w Polonia Financial Services 

Sp. z o.o. (poprzednie nazwy AIB WBK Fund Management Sp. z o.o., Chase Fund Management Polska Sp. z o.o., Chase Gemina 

Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, (v) od 2010 roku w Polonia FS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (vi) od 2006 roku jako 

komandytariusz w Nova Polonia II Limited Partnership (dawniej Nova Polonia Natexis II Limited Partnership) (vii) od 2010 roku jako 

komandytariusz w Polonia FS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, (viii) od 2011 roku w MEW S.A. w upadłości likwidacyjnej z 

siedzibą w Warszawie, (ix) w latach 2007 – 2009 w European Convergence Partners Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.  

Ponadto Pan Robert Bożyk jest inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której 

posiada lub posiadał akcje, nie przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu takich spółek. 

Pan Robert Bożyk w latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej w spółce PPH Transsystem S.A. w Woli Dalszej, wobec której Sąd Rejonowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 22 

sierpnia 2012 roku ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki. Przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było 

zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec więcej niż dwóch wierzycieli. Oznacza to, że PPH 

Transsystem S.A. w Woli Dalszej stał się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust.1 w zw. z art. 10 Prawa upadłościowego i 

naprawczego. Na Datę Prospektu postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Robert Bożyk w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej (ii) w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem 

lub akcjonariuszem jakiejkolwiek spółki za wyjątkiem tych wskazanych powyżej, (iii) nie prowadzi innej podstawowej działalności 

wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która byłaby 

konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa 

oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub 

zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej od 2007, a od 2009 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PPH Transsystem S.A. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Woli Dalszej (vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje 

w stosunku do Roberta Bożyka ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) nie 

otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 
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Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Biel pełni w Spółce funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest adres siedziby Spółki, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło. 

Tomasz Biel posiada wykształcenie wyższe. W 2002 roku ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale Prawa i 

Administracji. Ponadto w 2006 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, ukończoną egzaminem 

sędziowskim. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, a w roku 2011 

uzyskał licencję syndyka nr 358. 

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Tomaszem Bielem a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Pan Tomasz Biel: (i) od 11.01.2007 roku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy 

Prawnego Tomasz Biel, (ii) od 07.10.2009 roku jako komplementariusz w Biel i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.  

Ponadto od 2009 roku do Daty Prospektu pełni lub pełnił funkcję syndyka masy upadłości w następujących spółkach prawa 

handlowego: CERAMASPEED LTD SPÓŁKA z o.o. Oddział w Polsce, CVB Polska, M & M PLUS Sp. z o. o., Q Credit S.A., 

Przedsiębiorstwie Spedycyjno-Transportowego „TRANSGÓR" Sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwie „PRINŻBUD 3” Sp. z o.o., 

E.M.D. Polska Sp. z o.o., Infrapol Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TEUROS Sp. z o.o., HAK Construction Sp. z o.o. 

W okresie 12.05.2011 roku do 31.12.2012 roku jako nadzorca sądowy Silesia Beton Sp. z o.o. Od 05.05.2014 roku do Daty Prospektu 

jako zarządca tymczasowy Marty Weber prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Marta Weber w Wieliczce w upadłości układowej. 

Pan Tomasz Biel wykonywał również funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w następujących postępowaniach w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości od roku 2009 do Daty Prospektu: FAVORIT REISEN Sp. z o.o. w Tychach, „Hostel-Erg" sp. z o.o. w Bieruniu, 

Akademia Kompetencji Sp. z o.o. w Katowicach, Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Martom Fashion Marzena 

Musiał w Czeladzi, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ELEKTRON" Sp. z o.o. w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Budowlane 

„FENIKS" Sp. z o.o. w Rybniku, Przedsiębiorstwo Produkcji Rynkowej „DAKO" Sp. z o.o. w Gliwicach, Diwal Jerzy Cytacki, Leszek 

Królicki Sp.j. w Gliwicach, sygn. akt XII GU 56/12, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego BUDUS S.A. w Katowicach, Krzysztof Linkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót 

Inżynieryjnych „Infrapol” w Rudzie Śląskiej, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INFRA DRÓG Sp. z o.o. w Żorach, INFA TRANS 

Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, PLAST - FOIL Sp. z o.o. w Studzienicach, JACOB Sp. z o.o. w Katowicach, Leszek Zugaj 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Leszek Zugaj w Jastrzębiu-Zdroju, Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "AMIGO" Sp. z o.o. w Katowicach, "MERCATOR" Sp. z o. o. w Zabrzu. 

Pan Tomasz Biel w okresie ostatnich 5 lat był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w 

następujących podmiotach: (i) od 04.04.2014 roku do Daty Prospektu jako Prezes Zarządu w Electros Cable Sp. z o.o. w Cieszynie, 

(ii) od 2012 roku jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Spółce oraz Krokus Chem Sp. z o.o., która została połączona ze 

Spółką. 

Pan Tomasz Biel w okresie ostatnich 5 lat jest wspólnikiem komplementariuszem w Biel i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. (2009) 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tomasz Biel w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej (ii) w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem 

lub akcjonariuszem jakiejkolwiek spółki za wyjątkiem tych wskazanych powyżej, (iii) nie prowadzi innej podstawowej działalności 

wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która byłaby 

konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa 

oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub 

zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny (vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie 

miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Tomasza Biela ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania 

jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Witold Radwański – Członek Rady Nadzorczej 

Witold Radwański pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej od 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy Członka Rady Nadzorczej 

jest adres siedziby Spółki, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło. 

Witold Radwański posiada wykształcenie wyższe. W 1982 roku ukończył Uniwersytet Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii. Ponadto 

w 1984 roku ukończył School of Advanced International Studies na Uniwersytecie imienia Johna Hopkinsa w Bolonii.  

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Witoldem Radwańskim a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Pan Witold Radwański zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując:: (i) w latach 1984-1987 jako Starszy 

Konsultant w Business International Economist Intelligence Unit w Austrii, (ii) w latach 1990-1991 jako Doradca Wiceministra 
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Finansów w Ministerstwie Finansów, (iii) w latach 1992-1995 jako Wicedyrektor biura Warszawskiego Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju, (iv) w latach 1995 – 2010 w Polonia Financial Services Sp. z o.o. (poprzednie nazwy AIB WBK Fund 

Management Sp. z o.o., Chase Fund Management Polska Sp. z o.o., Chase Gemina Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie jako 

Wiceprezes Zarządu, a następnie Prezes Zarządu, (v) w latach 1995-1998 jako Wiceprezes Chase Manhattan Bank w Londynie. 

Pan Witold Radwański w okresie ostatnich 5 lat był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w 

następujących podmiotach: (i) w latach 1995 – 2010 w Polonia Financial Services Sp. z o.o. (poprzednie nazwy AIB WBK Fund 

Management Sp. z o.o., Chase Fund Management Polska Sp. z o.o., Chase Gemina Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie jako 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, a następnie Prezes Zarządu, (ii) w latach 2004 - 2010 w Centrum Filmowe Helios S.A. 

jako Członek Rady Nadzorczej, (iii) w latach 2006 – 2010 w EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako Członek Rady 

Nadzorczej, (iv) w latach 2006 – 2010 w EGB Sekurytyzacja Sp. z o.o. (teraz: EGB Finanse sp. z o.o.) z siedzibą w Bydgoszczy jako 

Członek Rady Nadzorczej, (v) w latach 2007 – 2013 w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. z siedzibą w Warszawie jako Członek 

Komitetu Inwestycyjnego, (vi) w latach 2008 – 2011 w Comfort S.A. (poprzednia nazwa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Comfort Sp. 

z o.o.) z siedzibą w Rakowicach Małych jako Członek Rady Nadzorczej, (vii) od 2007 roku w PPH Transsystem SA w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Woli Dalszej jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie członek Rady Nadzorczej (viii) od 2010 

roku w Polonia FS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Prezes Zarządu, (ix) od 2006 roku w Krokus PE Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie jako Prezes Zarządu, (x) w latach 2000 – 2011 w Nova Polonia Private Equity Fund LLC z siedzibą w Delaware, USA jako 

Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, (xi) od 2007 w Nova Polonia II Limited Partnership (dawniej Nova Polonia Natexis II Limited 

Partnership) jako Członek Komitetu Inwestycyjnego, (xii) w latach 2009 – 2011 w POLMED S.A. z siedzibą Starogardzie Gdańskim 

jako Członek Rady Nadzorczej, (xiii) od 2010 w Catermed S.A. (poprzednia nazwa Catermed Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie jako 

Członek Rady Nadzorczej, (xiv) od 2011 w Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Członek Rady Nadzorczej, (xv) od 

2011 w I.D. Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie jako Członek Rady Nadzorczej, (xvi) od 2012 w Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle 

jako Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Witold Radwański w okresie ostatnich 5 lat był lub jest wspólnikiem w następujących spółkach: (i) w latach 2006 - 2010 roku w 

Polonia Financial Services Sp. z o.o. (poprzednie nazwy AIB WBK Fund Management Sp. z o.o., Chase Fund Management Polska 

Sp. z o.o., Chase Gemina Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, (ii) od 2006 roku w NPN Management Ltd. z siedzibą w Jersey, 

Wyspy Normandzkie e, (iii) od 2006 roku w Krokus PE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (iv) od 2006 roku w Nova Polonia II Limited 

Partnership (dawniej Nova Polonia Natexis II Limited Partnership), (v) w latach 2007 – 2009 w European Convergence Partners Sp. z 

o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, (vi) od 2010 roku w Polonia FS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (vii) od 2010 roku w 

Polonia FS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie jako komandytariusz, (viii) od 2006 roku w Krokus PE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 

w Warszawie jako komandytariusz, (ix) od 2011 roku w MEW S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Ponadto Pan Witold Radwański jest inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której 

posiada lub posiadał akcje, nie przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu takich spółek. 

Pan Witold Radwański w latach 2007-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego, a od 2009 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w 

spółce PPH Transsystem S.A. w Woli Dalszej, wobec której Sąd Rejonowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 22 sierpnia 2012 

roku ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki. Przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było zaprzestanie 

wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec więcej niż dwóch wierzycieli. Oznacza to, że PPH Transsystem S.A. w 

Woli Dalszej stał się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust.1 w zw. z art. 10 Prawa upadłościowego i naprawczego. Na Datę 

Prospektu postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone. Ponadto w 2011 roku Pan Witold Radwański pełnił funkcję członka 

Rady Nadzorczej w I.D. Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Ponadto Pan Witold Radwański działał w European Convergence Partners Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie jako 

wspólnik od 2007 roku do grudnia 2009 oraz Członek Rady Nadzorczej w latach 2002-2005. Spółka uchwałą zgromadzenia 

wspólników z dnia 1 czerwca 2009 roku została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji. Postanowieniem sądu z dnia 23 grudnia 

2009 roku spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Witold Radwański w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej, (ii) w okresie ostatnich pięciu lat 

nie był wspólnikiem lub akcjonariuszem jakiejkolwiek spółki za wyjątkiem tych wskazanych powyżej, (iii) nie prowadzi innej 

podstawowej działalności wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi jakiejkolwiek 

działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem 

sądu za przestępstwa oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia 

Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

oprócz wspomnianych powyżej, (vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w 

stosunku do Witolda Radwańskiego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

(viii) nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 
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Monika Gaszewska – Członek Rady Nadzorczej 

Monika Gaszewska pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej od 14 maja 2012 roku. Miejscem pracy Członka Rady 

Nadzorczej jest adres siedziby Spółki, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło. 

Monika Gaszewska posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową, Wydział Finansów i 

Bankowości uzyskując stopień magistra ekonomii oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (absolutorium). W latach 2003 -2004 

realizowała stypendium na Uniwersytecie Duisburg-Essen (Duisburg, Niemcy) w ramach programu Socrates Erasmus. Ponadto 

ukończyła: (i) w 2004 roku Polsko-Niemieckie Forum Akademickie – program studiów ekonomicznych prowadzony w języku 

niemieckim przy Szkole Głównej Handlowej, (ii) w 2008 roku podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w 

Szkole Głównej Handlowej.  

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Moniką Gaszewską a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Pani Monika Gaszewska zdobywała wiedzę i doświadczenie zawodowe, kolejno pracując:: (i) w 2003 roku w ramach praktyk w 

Departamencie Analiz Ekonomicznych i Społecznych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, (ii) w 2003 roku w 

ramach praktyk w Departamencie Finansów w Vodafone D2 GmbH (Düsseldorf, Niemcy), (iii) w 2004 roku w Raiffeisen Private Equity 

Management AG S.A. z siedzibą w Warszawie jako asystentka Menedżera Inwestycyjnego, (iv) w latach 2004-2006 w Moellendorf & 

Company Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Analityk, potem Junior Associate, a następnie 

Associate, (v) w 2006 roku w Polonia Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Analityk Finansowy, (vi) od 2007 

pracuje w Krokus PE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zatrudniona na stanowisku Analityka Finansowego, od roku 2010 pełni 

funkcję Menedżera Inwestycyjnego. 

Pani Monika Gaszewska w okresie ostatnich 5 lat była lub jest Członkiem Rady Nadzorczej w następujących podmiotach: (i) w latach 

2007 – 2013 w Izoterm S.A. (dawniej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Izoterm Sp. z o.o.) z siedzibą w Pszczynie, (ii) w latach 

2007 – 2011 w PPH Transsystem SA w z siedzibą w Woli Dalszej, (iii) od 2008 roku w Comfort S.A. (poprzednia nazwa 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Comfort Sp. z o.o.) z siedzibą w Rakowicach Małych, (iv) od 2010 w Catermed S.A. (poprzednia 

nazwa Catermed Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, (v) od 2012 roku w Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, (vi) od 2012 

roku w Spółce oraz Krokus Chem Sp. z o.o., która została połączona ze Spółką. 

Pan Monika Gaszewska w latach 2007-2011 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce PPH Transsystem S.A. w Woli 

Dalszej, wobec której Sąd Rejonowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 22 sierpnia 2012 roku ogłosił upadłość obejmującą 

likwidację majątku spółki. Przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było zaprzestanie wykonywania wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych wobec więcej niż dwóch wierzycieli. Oznacza to, że PPH Transsystem S.A. w Woli Dalszej stał się 

niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust.1 w zw. z art. 10 Prawa upadłościowego i naprawczego. Na Datę Prospektu postępowanie 

upadłościowe nie zostało zakończone. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Monika Gaszewska w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie była członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej (ii) w okresie ostatnich pięciu lat 

nie była wspólnikiem lub akcjonariuszem jakiejkolwiek spółki, (iii) nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza 

Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która byłaby konkurencyjna wobec 

działalności Spółki, (v) nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, (vi) w okresie 

ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego 

szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie 

upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w 

latach 2007-2011 w PPH Transsystem S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Dalszej (vii) w okresie ostatnich pięciu lat nie 

miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Moniki Gaszewskiej ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania 

jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Leszek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Stokłosa pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej od 29 maja 2014 roku. Miejscem pracy Członka Rady Nadzorczej 

jest adres siedziby Spółki, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło.  

Leszek Stokłosa posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Lewis University w Romeoville (Stany Zjednoczone) w 1995 roku na 

kierunku Organizacja Biznesu / Fizykoterapia Sportowa. Ponadto ukończył: (i) w 1997 roku studia podyplomowe, kierunek „Sieci 

komputerowe i systemy mikroprocesorowe”, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, (ii) w 2006 roku MBA (Marketing/ Finance) na Lewis 

University w Romeoville (Stany Zjednoczone), (iii) w 2000 roku Roczne studium Menadżerskie w Gdańskiej Fundacji Kształcenia 

Menadżerów, (iv) w 2006 roku studia podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i 

Administracji w Warszawie. W roku 2006 uzyskał certyfikat nr 1259/2006 dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu 

Państwa. 
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Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy Leszkiem Stokłosą a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Leszek Stokłosa poprzednio pracował: (i) w latach 2003 – 2006 w LOTOS Oil jako Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, (ii) w latach 

2007 – 2009 w LOTOS Parafiny jako Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, (iii) w latach 2006 – 2007r. w Grupie LOTOS jako Zastępca 

Dyrektora Generalnego (iv) w latach 2008 – 2009 w LOTOS Tank jako Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, (v) w latach 2007 - 2009 

roku w Grupie LOTOS jako Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Południa.  

Pan Leszek Stokłosa w okresie ostatnich 5 lat był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w 

następujących podmiotach: (i) w latach 2009 – 2012 jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w LOTOS Asfalt, (ii) w latach 2012 – 

2014 jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w Ceska Rafinerska a.s. (Republika Czeska), (iii) jako Przewodniczący Rady 

Nadzorczej w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., (iv) jako Członek Rady Nadzorczej w LOTOS Oil, (v) jako Członek Rady 

Nadzorczej w LOTOS Jasło, (vi) jako Członek Rady Nadzorczej w LOTOS Czechowice. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Leszek Stokłosa w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek innej spółki niż wskazane powyżej, (ii) w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem 

lub akcjonariuszem jakiejkolwiek spółki, za wyjątkiem tego, że Pan Leszek Stokłosa pozostaje w związku małżeńskim z Panią Patrycja 

Stokłosą – akcjonariuszem Spółki oraz małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej, (iii) nie prowadzi innej podstawowej 

działalności wykonywanej poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, (iv) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która 

byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki, (v) nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa 

oszustwa, (vi) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub 

zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (vii) w okresie ostatnich pięciu lat 

nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Leszka Stokłosy ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (viii) nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania 

jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Osoby zarządzające wyższego szczebla 

W Spółce nie występują jakiekolwiek inne osoby zarządzające wyższego szczebla w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 809/2004. 

2. Wynagrodzenie i warunki umów o świadczenie usług członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej 
oraz osób zarządzających wyższego szczebla 

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w szczególności poza wynagrodzeniem za pracę 

zgodnie z umową o pracę zawartą z każdym członkiem Zarządu, członkowie Zarządu otrzymują także wynagrodzenie z tytułu 

powołania na mocy uchwał Rady Nadzorczej z 2012 roku, która przewiduje wynagrodzenia stałe plus premie roczne uznaniowo 

przyznawane przeze Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu otrzymują także świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, finansowanie polisy na życie, opieki medycznej, oraz otrzymali prawo korzystania z samochodu służbowego.  

Z Dominikiem Tomczykiem, Jackiem Stelmachem i Piotrem Kosińskim w dniu 28 lutego 2012 roku Spółka zawarła umowy o pracę. 

Zostały one zawarte na czas nieokreślony. 

Umowa z Dominkiem Tomczykiem, który zatrudniony jest na stanowisku Dyrektor Naczelny, może być rozwiązana przez Spółkę z 

zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia i przez Pracownika z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Przedmiot umowy obejmuje kierowanie i zarządzanie działalnością Spółki oraz podległego pionu, w tym m.in. w 

zakresie zapewnienia realizacji strategii, zarządzania procesami biznesowymi, nadzorowania kontroli i jakości wyrobów.  

Umowa z Jackiem Stelmachem, który zatrudniony jest na stanowisku Dyrektor Operacyjny, może być rozwiązana przez Spółkę z 

zachowaniem czteromiesięcznego okresu wypowiedzenia i przez Pracownika z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Przedmiot umowy obejmuje zarządzanie działalnością podległego pionu, w tym m.in. w zakresie opracowywania 

programów rozwojowych, nadzorowania zakupów środków trwałych, opracowywanie projektów polityki kredytowej. 

Umowa z Piotrem Kosińskim, który zatrudniony jest na stanowisku Dyrektor Finansowy, może być rozwiązana przez Spółkę z 

zachowaniem czteromiesięcznego okresu wypowiedzenia i przez Pracownika z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Przedmiot umowy obejmuje kierowanie i zarządzanie działalnością podległego pionu, w tym m.in. w zakresie 

efektywnego zarządzania finansami, nadzorowania realizacji założeń budżetowych, sporządzania planów finansowych.  

Umowy zawarte z członkami Zarządu określają wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, określone jako stała kwota wypłacana 

miesięcznie. W przypadku odwołania członka Zarządu z pełnienia tej funkcji w Spółce przy jednoczesnym kontynuowaniu stosunku 

pracy wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu. Natomiast zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej w przypadku odwołania członka 

Zarządu z pełnienia tej funkcji w Spółce z przyczyn nie stanowiących ciężkiego naruszenia obowiązków Prezesowi przysługuje 

odprawa w wysokości 6-krotności wynagrodzenia przyznanego przez Radę Nadzorczą z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka 
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Zarządu, natomiast Wiceprezesom przysługuje odprawa w wysokości 4-krotności wynagrodzenia przyznanego przez Radę Nadzorczą 

z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Członkowie Zarządu korzystają z samochodów służbowych, telefonów służbowych oraz sprzętu komputerowego. Spółka zobowiązała 

się też do pokrycia kosztów prywatnej opieki medycznej, składki ubezpieczenia na życie oraz dodatkowych świadczeń wynikających z 

zasad obowiązujących w Spółce tj. nagrody jubileuszowej, odprawy związanej z przejściem na emeryturę. Członkowie Zarządu są 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie. Obecnie obowiązująca polisa została 

wystawiona przez AIG i obejmuje okres od dnia 18 lutego 2014 roku do dnia 17 lutego 2015 roku. 

Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych stanowiących tajemnice Spółki w 

okresie obowiązywania umów zawartych ze Spółką, a także przez okres 3 lat po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

Ponadto w okresie obowiązywania łączących ich ze Spółką umów, zobowiązani są do powstrzymania się od prowadzenia działalności 

konkurencyjnej względem działalności Spółki. Natomiast zgodnie z Umową Inwestycyjną Dominik Tomczyk, Jacek Stelmach oraz Piotr 

Kosiński nie będzie oraz zapewni, iż żaden z podmiotów powiązanych wobec danej strony Umowy Inwestycyjnej nie będzie, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Krokus Chem w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na własny rachunek lub na rachunek 

jakiejkolwiek osoby trzeciej, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami prowadzić jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej 

rozumianej w szczególności jako każda działalność faktycznie wykonywana lub planowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i 

wszystkich krajów, w których prowadzi działalność lub do których eksportuje produkty lub usługi Spółka, konkurencyjna w stosunku do 

faktycznie wykonywanej lub planowanej w danym czasie działalności Spółki, w tym w szczególności działalność w zakresie produkcji i 

dystrybucji rafinowanych i odwanianych parafin, w tym wosków parafinowych, parafin zniczowych oraz mas parafinowych 

przemysłowych (przez „planowaną działalność” należy rozumieć taką nową działalność, dla której został przygotowany budżet, tj. 

prognoza przychodów i kosztów takiej nowej działalności lub plan utworzenia i rozwoju nowego rodzaju działalności). Członkowie 

Zarządu zobowiązali się także nie podejmować jakichkolwiek działań mających charakter przygotowań do podjęcia działalności 

konkurencyjnej, ani finansować działalności podmiotów konkurencyjnych; ani być wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem w 

jakimkolwiek podmiocie konkurencyjnym oraz nie podejmować zatrudnienia w ramach stosunku pracy ani w ramach jakiegokolwiek 

innego stosunku prawnego oraz funkcji członka organu w podmiocie. Zakaz działalności konkurencyjnej obowiązuje każdego z 

członków Zarządu do dnia upływu 1 (jednego) roku od późniejszego ze zdarzeń następujących: (i) dnia, w którym dany członek 

Zarządu przestanie być akcjonariuszem Spółki, lub (ii) dnia, w którym przestanie być członkiem Zarządu Spółki, jednakże nie dłużej 

niż do dnia, w którym Krokus Chem przestanie być akcjonariuszem Spółki oraz wygasa w dniu, w którym Spółka dopuści do obrotu na 

rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji 

Spółki należącą do Krokus Chem w chwili dopuszczenia do obrotu akcji Spółki.  

Poniżej przedstawiono informacje o wynagrodzeniach Zarządu za rok obrotowy 2013: 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w organie Wynagrodzenie podstawowe* Wynagrodzenie dodatkowe** 

Dominik Tomczyk Prezes Zarządu 384 000 zł 192 336,30 zł 

Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu 288 000 zł 122 350,80 zł 

Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu 264 000 zł 109 342,20 zł 

Żródło: Spółka 

 

* Wynagrodzenie podstawowe obejmuje wynagrodzenie z uchwały Rady Nadzorczej oraz umowy o pracę. 

** Wynagrodzenie dodatkowe obejmuje premię za 2013 rok przyznana uchwałą Rady Nadzorczej, dofinansowanie z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, polisa na życie, opieka medyczna, samochód służbowy. 

Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Krokus Chem w osobach: a) Robert Bożyk, b) Witold Radwański, c) Monika Gaszewska 

nie otrzymują wynagrodzeń od Spółki. Tomasz Biel za rok obrotowy 2013 otrzymał tytułem wynagrodzenia za sprawowaną funkcję 

kwotę 6 000 zł. Natomiast Leszek Stokłosa nie pełnił w roku 2013 mandatu członka Rady Nadzorczej. 

3. Konflikt interesów członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających wyższego 
szczebla 

Potencjalne konflikty interesów 

Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej brak jest konfliktu interesów, w tym potencjalnych konfliktów 

interesów pomiędzy obowiązkami w Spółce a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami członków Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że: (i) Robert Bożyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej, pomimo, że bezpośrednio 

nie posiada akcji Spółki ani jego osoby bliskie nie posiadają/nie posiadały akcji, praw ani innych papierów wartościowych 

wyemitowanych przez Emitenta, jest udziałowcem i pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krokus PE Sp. z o.o. (Komplementariusza 

Krokus PE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa będącego doradca inwestycyjnym Nova Polonia II Limited 

Partnership (dawniej: Nova Polonia Natexis II Limited Partnership) z Jersey – spółki, która jest jedynym właścicielem Krokus Chem) 

oraz jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Nova Polonia II Limited Partnership z Jersey, (ii) Monika Gaszewska, Członek Rady 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
ZARZĄDZANIE I NADZÓR 

 

113 

Nadzorczej, ani jej osoby bliskie nie posiada/nie posiadała akcji, praw ani innych papierów wartościowych wyemitowanych przez 

Emitenta. Monika Gaszewska jest zatrudniona w Krokus PE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która jest 

doradcą inwestycyjnym Nova Polonia II Limited Partnership (dawniej: Nova Polonia Natexis II Limited Partnership) z Jersey – spółki, 

która jest jedynym właścicielem Krokus Chem), (iii) Witold Radwański, Członek Rady Nadzorczej, pomimo, że bezpośrednio nie 

posiada akcji Spółki ani jego osoby bliskie nie posiadają/nie posiadały akcji, praw ani innych papierów wartościowych wyemitowanych 

przez Emitenta, jest udziałowcem i pełni funkcję Prezesa Zarządu Krokus PE Sp. z o.o. (Komplementariusza Krokus PE spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa będącego doradcą inwestycyjnym Nova Polonia II Limited Partnership 

(dawniej: Nova Polonia Natexis II Limited Partnership) z Jersey – spółki, która jest jedynym właścicielem Krokus Chem) oraz jest 

członkiem Komitetu Inwestycyjnego Nova Polonia II Limited Partnership z Jersey. 

Postanowienia umowne dotyczące powołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Strony Umową Wspólników uzgodniły i zobowiązały się do utrzymania w Spółce określonego składu osobowego Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej. Umowa Wspólników wygasa w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z Umową 

Wspólników w Spółce będzie funkcjonował Zarząd w następującym składzie: (i) Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, (ii) Jacek 

Stelmach – Wiceprezes Zarządu, (iii) Piotr Kosiński – Wiceprezes Zarządu. Ponadto zgodnie z Umową Wspólników w Spółce będzie 

funkcjonowała Rada Nadzorcza w następującym składzie: 1) członkowie powoływani przez Krokus Chem: a) Robert Bożyk – 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, b) Witold Radwański – Członek Rady Nadzorczej, c) Monika Gaszewska – Członek Rady 

Nadzorczej, 2) natomiast członkiem powoływanym przez pozostałe strony jest Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

Powołanie Leszka Stokłosy nie nastąpiło w wyniku realizacji zobowiązań z Umowy Wspólników. 

Zgodnie z Umową Wspólników Krokus Chem zobowiązał się nie dokonywać poprzez wykonywanie odpowiednich praw 

korporacyjnych w Spółce żadnych zmian w składzie Zarządu Spółki dotyczących wskazanych powyżej osób jako Członków Zarządu, z 

wyjątkiem zajścia którejkolwiek z niezależnych od siebie okoliczności: (i) którykolwiek z Członków Zarządu Spółki zostanie skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub inne przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub w stosunku do któregokolwiek z Członków Zarządu zostanie wydany prawomocny wyrok 

warunkowo umarzający postępowanie wobec niego w sprawie o takie przestępstwo; przy czym sytuacja ta uprawnia do dokonania 

zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu do Członka Zarządu, którego taki wyrok dotyczy; (ii) którykolwiek z Członków 

Zarządu Spółki zostanie pozbawiony wolności (włączając tymczasowe aresztowanie) na mocy orzeczenia sądu na czas dłuższy niż 2 

(dwa) miesiące; przy czym sytuacja ta uprawnia do dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu do Członka 

Zarządu, którego taka sytuacja dotyczy; (iii) którykolwiek z Członków Zarządu Spółki przestanie spełniać wymogi określone w art. 18 

Kodeksu Spółek Handlowych; przy czym sytuacja ta uprawnia do dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu 

do Członka Zarządu, który przestał spełniać wymogi określone powyżej; (iv) którykolwiek z Członków Zarządu Spółki przestanie 

wykonywać obowiązki mu powierzone z powodu choroby, w przypadku gdy w danym roku kalendarzowym łączna liczba dni, w których 

Członek Zarządu nie wykonywał swoich obowiązków z tego powodu przekroczy 75 (siedemdziesiąt pięć) dni roboczych, przy czym 

sytuacja ta uprawnia do dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu do Członka Zarządu, którego taka 

sytuacja dotyczy; odwołanie z funkcji Członka Zarządu nie może nastąpić, jeżeli przed odwołaniem Członek Zarządu wrócił do 

wykonywania swoich obowiązków; (v) którykolwiek z Członków Zarządu Spółki przestanie wykonywać obowiązki Członka Zarządu mu 

powierzone bez usprawiedliwienia, w przypadku gdy w danym roku kalendarzowym łączna ilość dni, w których Członek Zarządu nie 

wykonywał swoich obowiązków z tego powodu przekroczy 14 (czternaście) dni roboczych, przy czym sytuacja ta uprawnia do 

dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu do Członka Zarządu, którego taka sytuacja dotyczy; odwołanie z 

funkcji Członka Zarządu nie może nastąpić później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaprzestania niewykonywania 

obowiązków przez Członka Zarządu bez usprawiedliwienia; (vi) którykolwiek z Członków Zarządu Spółki naruszy w sposób bezprawny 

i istotny postanowienia Umowy Wspólników lub Umowy Inwestycyjnej, czym wyrządzi stronie lub stronom Umowy Wspólników szkodę 

o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz nie naprawi tej szkody w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

daty wymagalności roszczenia o naprawienie szkody, nie wcześniej jednak niż od daty pisemnego i należycie udokumentowanego 

żądania naprawienia szkody; przy czym sytuacja ta uprawnia do dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu 

do Członka Zarządu, którego taka sytuacja dotyczy; (vii) którykolwiek z Członków Zarządu Spółki naruszy w sposób istotny jego 

obowiązki wobec Spółki wynikające z wiążącej go ze Spółką umowy, przepisów prawa lub Statutu i nie usunie naruszenia lub nie 

naprawi skutków naruszenia w odpowiednim terminie wyznaczonym mu przez którąkolwiek ze stron nie krótszym niż 14 (czternaście) 

dni; w przypadku, jeżeli z usunięciem naruszenia związane jest naprawienie szkody, stosuje się odpowiednio zasady i terminy 

określone w pkt (vi); przy czym sytuacja ta uprawnia do dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki jedynie w odniesieniu do 

Członka Zarządu, którego taka sytuacja dotyczy.  

4. Akcje i opcje na Akcje posiadane przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej  

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji zamiennych, warrantów 

subskrypcyjnych ani jakichkolwiek innych opcji na akcje Spółki. Członkowie Zarządu posiadają akcje Spółki (stan posiadania 
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przedstawiono poniżej w tabeli) oraz nie posiadają obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji zamiennych, warrantów 

subskrypcyjnych ani jakichkolwiek innych opcji na akcje Spółki.  

Tabela. Akcje Spółki posiadane przez członków Zarządu Spółki  

Osoba Stanowisko w Spółce Liczba akcji 

Dominik Tomczyk Prezes Zarządu 1.486.516 

Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu 212.705 

Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu 212.705 

Leszek Stokłosa* Członek Rady Nadzorczej 437.518 

*Pan Leszek Stokłosa jest mężem Pani Patrycji Stokłosy, z którą łączy go małżeńska majątkowa wspólność ustawowa.   

5. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia 
rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia 

Na Datę Prospektu poza składkami, których obowiązek opłacania wynika z przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych, Spółka nie wydzieliła ani nie zgromadziła aktywów na świadczenia rentowe, emerytalne 

lub podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów Spółki. 

Zestawienie wszystkich rezerw na świadczenia pracownicze w Spółce na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela.  

Tabela. Kwoty wydzielone lub zgromadzone na świadczenie rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Typ świadczenia Kwota 

Na odprawy emerytalne 363 572, 47 zł 

Na urlopy wypoczynkowe 222 178,91 zł 

Nagrody jubileuszowe 2 242 010, 44 zł 

Premie 1 648 538, 44 zł 

Razem: 4 476 300, 26 zł 

Źródło: Spółka. 

6. Komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń 

Na Datę Prospektu w strukturach organizacyjnych Spółki nie funkcjonuje komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń. 

7. Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Spółki notowane na GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 

na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW to zbiór rekomendacji i norm postępowania odnoszących się do organów 

spółek oraz członków tych organów oraz do akcjonariuszy.  

Spółka dostrzega potrzebę uzyskiwania przez rynek pełnej i jednoznacznej informacji na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

przez spółki giełdowe. Poprzez swoje działania dąży do osiągnięcia celów wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 

GPW tj. do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony 

praw akcjonariuszy. W związku z tym, Spółka podjęła wszelkie dostępne jej działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad 

zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

Na Datę Prospektu w związku z faktem, iż Spółka nie jest podmiotem notowanym na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego. 

Niemniej jednak od chwili dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW Zarząd zamierza stosować 

wszystkie zasady ładu korporacyjnego z wyjątkiem wskazanych poniżej. 

 Rekomendacja nr 1 – w zakresie, w jakim odnosi się do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej. 

Spółka nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet z uwagi na związane z tym 

koszty, jak również ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie 

wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju transmisji. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w 

przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów. 

 Rekomendacja nr 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do posiadania przez Spółkę polityki wynagrodzeń oraz zasad jej 

ustalania. 
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Spółka na Datę Prospektu nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w stosunku do członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej. Spółka nie wyklucza jednak stworzenia takiej polityki i zasad w przyszłości. Zgodnie ze Statutem ustalanie wysokości 

wynagrodzenia członków Zarządu należy do Rady Nadzorczej, natomiast ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia. 

 Rekomendacja nr 9 – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i 

mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. 

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład trzyosobowego Zarządu 

nie wchodzi żadna kobieta, jednak do pięcioosobowej Rady Nadzorczej została powołana jedna kobieta. Spółka uznaje słuszność 

niniejszej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie osobowym organów Spółki jest od niej niezależna w zakresie, w jakim nie stoi w 

sprzeczności z polityką Spółki, która zapewnia zatrudnianie osób kompetentnych, z odpowiednim wykształceniem oraz 

doświadczeniem zawodowym. Skład Rady Nadzorczej ustalany jest przez Krokus Chem oraz w pozostałym zakresie przez 

akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, zaś osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane są przez Radę Nadzorczą, ponadto 

Krokus Chem ma prawo powołania jednego członka Zarządu. Uprawnienia osobiste Krokus Chem przyznane mu w Statucie 

przysługują mu do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.  

 Rekomendacja nr 12 – w zakresie, w jakim odnosi się na chwilę obecną do zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę 

możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Zgodnie z § 12 pkt 10 Statutu, Spółka ma formalną możliwości zapewnienia wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w opinii Zarządu Spółki wprowadzenie takiej 

możliwości nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej, 

mogące skutkować możliwość podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych i związanych z tym komplikacji natury 

prawnej. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego zarząd Spółki rozważa w przyszłości 

zastosowanie środków komunikacji elektronicznej przy wykonywaniu prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

 Dobra Praktyka II.1 pkt 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej uzasadnienia 

kandydatur zgłaszanych do zarządu lub rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającymi 

zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem w przypadku, gdy wyboru członków organu 

dokonuje walne zgromadzenie. 

Spółka na Datę Prospektu nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji w tym zakresie, jednak nie wyklucza, że zasada ta 

będzie stosowana w przyszłości. Do momentu, w którym wskazana Dobra Praktyka nie będzie realizowana we wskazany wyżej 

sposób, Spółka dołoży wszelkich starań aby założenie, które przyświecało jej autorom, a więc należyte rozeznanie przy podejmowaniu 

uchwały w zakresie wyboru członków organu Spółki, było realizowane. 

 Dobra Praktyka II.1 pkt 6 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej rocznego 

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę 

Nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i oceną systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

Spółka na Datę Prospektu nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie 

stosowana w przyszłości. Spółka dołoży starań, aby najbliższe roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ukazało się na 

stronie internetowej Spółki. 

 Dobra Praktyka II.1 pkt 9a – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu 

przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo. 

Spółka nie przewiduje na Datę Prospektu zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego 

Zgromadzenia w formie audio lub wideo, natomiast zamierza dopełnić starań, aby wymóg zamieszczania na swojej stronie 

internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio został spełniony w ciągu jednego roku od dnia 

wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące 

kwestii wykorzystania - poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta - wizerunku i innych cech uczestników Walnego 

Zgromadzenia, jak również dotyczących ich informacji, które zostałyby utrwalone w zapisie wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia, 

Spółka nie zamierza zamieszczać na stronie internetowej utrwalonego w zapisie wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia. 

 Dobra Praktyka II.1 pkt 14 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji o 

treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

lub informacji o braku takiej reguły. 

Spółka na Datę Prospektu nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie 

stosowana w przyszłości. Spółka umieści stosowną informację niezwłocznie po podjęciu decyzji czy reguła taka będzie przez nią 

wypracowana. 
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 Dobra Praktyka III.8 – w zakresie, w jakim odnosi się do istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w 

odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005 

roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.  

W Spółce na Datę Prospektu nie funkcjonują żadne komitety, także te wskazane w Załączniku I do zalecenia Komisji Europejskiej z 

dnia 15 lutego 2005 roku W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje 

Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Na Datę Prospektu funkcję komitetu audytu pełni 

Rada Nadzorcza. 

 Dobra Praktyka IV.10 – w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Zgodnie z § 12 pkt 10 Statutu Spółka ma formalną możliwość zapewnienia udziału w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w opinii Zarządu Spółki wprowadzenie takiej możliwości nie jest jeszcze 

dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące skutkować 

możliwością podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych i związanych z tym komplikacji natury prawnej. W miarę 

upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego zarząd Spółki rozważa w przyszłości zastosowanie 

środków komunikacji elektronicznej przy wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Regulamin Giełdy oraz uchwały organów GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad 

ładu korporacyjnego. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona 

incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto spółka 

giełdowa jest zobowiązana corocznie sporządzać raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW. 

W przypadku gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego, tak jak w pewnych przypadkach wskazano powyżej, będzie wymagać 

dokonania zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki (Statut, regulamin Zarządu, regulamin Rady Nadzorczej), Zarząd zainicjuje 

niezbędne działania w tym kierunku. Zarząd przyjmuje też na siebie zobowiązanie promowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce 

oraz przestrzegania wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z wyjątkami wskazanymi powyżej. Należy 

podkreślić, iż ostateczna decyzja co do przestrzegania zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 

należeć będzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej. 
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ROZDZIAŁ XV: ZNACZNI AKCJONARIUSZE, AKCJONARIUSZE SPRZEDAJĄCY 

1. Znaczni akcjonariusze 

Poniżej przedstawiono informacje odnośnie znacznych akcjonariuszy na Datę Prospektu. Znacznymi Akcjonariuszami posiadającym 

przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są: 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów  Rodzaj akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 

Krokus Chem  

 
6.520.100 

 

6.520.100 

6.440.000  
akcji zwykłych na okaziciela serii B 

54,65 % 
 80.100  

akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Dominik Tomczyk 1.486 516 2.675.729 

1.189.213 
akcji imiennych uprzywilejowanych 

serii C 22,43 % 
297.303  

akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Patrycja Stokłosa 437.518 787.532 

350.014 
akcji imiennych uprzywilejowanych 

serii C 6,60 % 

87.504 
akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Źródło: Emitent. 

Na Datę Prospektu znaczni akcjonariusze nie posiadają żadnych innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu niż te, które wynikają z 

posiadanych akcji Spółki.  

Spółce nie są znane inne osoby, poza osobami wskazanymi powyżej oraz w Rozdziale XIV pkt 4 Prospektu „Akcje i opcje na Akcje 

posiadane przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej”, które w sposób pośredni lub bezpośredni posiadają akcje w 

kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy przepisów obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na Datę Prospektu podmiotem dominującym nad Spółką w rozumieniu Ustawy o Ofercie jest Krokus Chem. Krokus Chem jest 

podmiotem w 100% zależnym od Nova Polonia II Limited Partnership.  

Jedynym właścicielem Krokus Chem z siedzibą w Luksemburgu jest Nova Polonia II Limited Partnership, spółka zarejestrowana w 

Wielkiej Brytanii przez Companies House, Cardiff, pod numerem LP11514. 

Nova Polonia II Limited Partnership jest zarządzany przez NPN Management Limited, który jest General Partner Funduszu, 

(odpowiednik komplementariusza w spółkach polskich). Poza NPN Management Limited udziałowcami Nova Polonia II Limited 

Partnership jest 15 podmiotów pełniących funkcję Limited Partners (odpowiednik komandytariuszy w spółkach polskich), w tym Robert 

Bożyk, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oraz Witold Radwański, który pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej Spółki. Zarówno udział Witolda Radwańskiego, jak i Roberta Bożyka w Nova Polonia II Limited Partnership nie przekracza 

5%.  

NPN Management Limited jest spółką z siedzibą na Jersey, Wyspy Normandzkie (la Motte Chambers, St. Helier, JE1 1BJ) 

zarejestrowaną przez Jersey Financial Services Commission (Komisję Usług Finansowych Jersey) pod numerem 94968. 

Udziałowcami NPN Management Limited są w 100% osoby fizyczne, w tym Witold Radwański (członek Rady Nadzorczej Spółki) oraz 

Robert Bożyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki). Żaden z udziałowców NPN Management Limited nie posiada pakietu 

umożliwiającego kontrolę kapitałową w NPN Management Limited ani nie sprawuje kontroli w inny sposób. 

Funkcję administratora w sprawach związanych ze spółkami portfelowymi Nova Polonia II Limited Partnership dla NPN Management 

Limited pełni Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Komandytariuszami Krokus PE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. są m.in. Witold Radwański oraz Robert Bożyk. Komplementariuszem Krokus PE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. jest Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami Krokus PE Sp. z o.o. są m.in. 

Witold Radwański oraz Robert Bożyk. Żaden z udziałowców Krokus PE Sp. z o.o. nie posiada pakietu umożliwiającego kontrolę 

kapitałową w Krokus PE Sp. z o.o., ani nie sprawuje kontroli w inny sposób. Krokus PE Sp. z o.o. jest uprawniony do wykonywania 

prawa głosu z akcji emitenta posiadanych przez Krokus Chem na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. 

Monika Gaszewska, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest zatrudniona w spółce Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k. na podstawie umowy o pracę. 

Robert Bożyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krokus PE Sp. z o.o. oraz jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Nova Polonia II 

Limited Partnership z Jersey.  

Witold Radwański pełni funkcję Prezesa Zarządu Krokus PE Sp. z o.o. oraz jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Nova Polonia II 

Limited Partnership z Jersey. 
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Nie istnieją inne powiązania pomiędzy Nova Polonia II Limited Partnership a osobami nadzorującymi Emitenta oraz pomiędzy NPN 

Management Limited a osobami nadzorującymi Emitenta poza opisanymi powyżej. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Nova Polonia II Limited Partnership a osobami zarządzającymi Emitenta oraz pomiędzy NPN 

Management Limited a osobami zarządzającymi Emitenta. 

Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu nie istnieją ustalenia, których realizacja może spowodować w przyszłości zmiany 

sposobu kontroli Spółki za wyjątkiem zmiany stanu posiadania Krokus Chem przy założeniu, że Krokus Chem dokona sprzedaży takiej 

ilości akcji zbywanych w Ofercie, która doprowadzi do tego, że Krokus Chem przestanie być podmiotem dominującym nad Spółką. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na Datę Prospektu poza opisaną poniżej Umową Wspólników nie istnieją: (i) inne porozumienia 

między istotnymi akcjonariuszami dotyczące nabywania Akcji, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia 

trwałej polityki wobec Emitenta, poza porozumieniem wskazanym poniżej, ani (ii) przesłanki do zawarcia takiego porozumienia 

pomiędzy akcjonariuszami Spółki, inne niż wskazane wprost w Prospekcie, ani (iii) inne porozumienia, których realizacja może 

spowodować w przyszłości zmianę sposobu kontroli Emitenta. 

Akcjonariusze Spółki, a w tym znaczni akcjonariusze są stroną Umowy Wspólników, której przedmiotem jest w szczególności 

uzgodnienie przez jej Strony niektórych praw i obowiązków w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji w Spółce w związku z 

inwestycją dokonaną przez strony Umowy Wspólników w Spółkę, w szczególności zasad działalności Spółki, praw i obowiązków stron 

w związku z działalnością Spółki, w tym zasad dotyczących rozporządzania akcjami Spółki, jak również zasad wyjścia Krokus Chem z 

inwestycji. Na mocy Umowy Wspólników strony ustaliły, że w skład Zarządu Spółki będą powołani: 1) Dominik Tomczyk – jako Prezes 

Zarządu, 2) Jacek Stelmach – jako Wiceprezes Zarządu, 3) Piotr Kosiński – jako Wiceprezes Zarządu, natomiast w Radzie 

Nadzorczej będą zasiadać osoby powołane przez Krokus Chem tj. 1) Robert Bożyk – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) 

Witold Radwański – Członek Rady Nadzorczej, 3) Monika Gaszewska – Członek Rady Nadzorczej, natomiast Tomasz Biel jako 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie powołany przez pozostałe strony. Z Umowy Wspólników wynikają zobowiązania do 

istnienia w Statucie ograniczeń rozporządzania akcjami Spółki (§6 - 10 Statutu). Ograniczenia te obowiązują wyłącznie odnośnie akcji 

imiennych Spółki oraz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji do obrotu na runku regulowanym co najmniej jednej akcji należącej do 

Krokus Chem. Po tym dniu postanowienia §6 - 10 Statutu oraz Umowa Wspólników wygasają. Jednym ze skutków zawartej Umowy 

Wspólników jest wymóg, że do dnia wygaśnięcia tych postanowień Statutu, tak długo, jak Krokus Chem jest akcjonariuszem Spółki, 

lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zbycie akcji imiennej Spółki przez 

akcjonariusza innego niż Krokus Chem (z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego) na rzecz podmiotu, który nie jest stroną 

Umowy Wspólników wymaga przystąpienia przez nabywcę do Umowy Wspólników stosownie do postanowień Umowy Wspólników. 

Na mocy Umowy Wspólników znaczni akcjonariusze zobowiązali się wzajemnie honorować posiadane prawa korporacyjne wobec 

Spółki i nie naruszać postanowień Umowy lub Kodeksu Spółek Handlowych, ani utrudniać wykonywania praw korporacyjnych. Na 

mocy Umowy Wspólników akcjonariusze będący jednocześnie Członkami Zarządu będą wyłącznie zaangażowani zawodowo w 

działalność Spółki, przy czym z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz zakazu działalności konkurencyjnej 

regulowanego Umową Inwestycyjną powyższe nie stanowi zakazu: (i) uczestnictwa w charakterze wspólnika lub akcjonariusza lub (ii) 

zajmowania stanowiska w Radzie Nadzorczej, w obu przypadkach w spółkach kapitałowych niebędących Podmiotami 

Konkurencyjnymi (jak to pojęcie jest zdefiniowane w Umowie Inwestycyjnej) oraz o ile nie narusza to przepisów Kodeksu Spółek 

Handlowych lub (iii) działalności naukowej lub edukacyjnej. 

Strony Umowy Wspólników - stosownie do posiadanych uprawnień korporacyjnych w odniesieniu do Spółki, w tym w szczególności 

funkcji pełnionych w organach Spółki, zobowiązały się zapewnić, że tak długo, jak Krokus Chem będzie akcjonariuszem Spółki, lecz 

nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Spółka będzie dostarczać Inwestorowi oraz wszystkim 

członkom Rady Nadzorczej Spółki szczegółowe informacje finansowe dotyczące Spółki. Spółka będzie ponadto przedstawiała Krokus 

Chem oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki szczegółowy plan finansowy wraz z programem inwestycyjnym (budżet) 

Spółki na następny rok obrotowy. Budżet będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.  

Strony Umowy Wspólników zobowiązały się podjąć wszelkie działania, aby doszło do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym oraz przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki, w szczególności poprzez zgodne wykonywanie 

przysługujących im praw głosu, uzgadniania w dobrej wierze czynności oraz treść dokumentów. Strony ustaliły, że w przypadku 

realizacji pierwszej oferty publicznej Krokus Chem będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa zbycia w danej ofercie publicznej akcji 

Spółki, natomiast akcjonariusze zgodzą się na objęcie posiadanych przez nich akcji Spółki zakazem ich zbywania („lock-up’em”) przez 

okres czasu ustalony przez strony z Oferującym.  

2. Akcjonariusze Sprzedający 

Na Datę Prospektu w ramach Oferty Publicznej, Akcjonariuszami Sprzedającymi są: 

 Krokus Chem spółka z ograniczona odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem 

68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg; 

 Dominik Tomczyk zamieszkały w Krakowie; 
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 Patrycja Stokłosa zamieszkała w Świerczyńcu; 

 Iwar Przyklang zamieszkały w Gdyni; 

 Vataro Holdings Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze, 58 Agiou 

Athanasiou, El Greco Building, Office 201, PC 4102 Limassol, Cypr. 

Charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań Akcjonariuszy Sprzedających z Emitentem (lub jego poprzednikami bądź 

osobami powiązanymi) w ciągu ostatnich trzech lat jest następujący: (i) Krokus Chem jest podmiotem dominującym nad Spółką w 

rozumieniu Ustawy o Ofercie, (ii) Pan Dominik Tomczyk jest Prezesem Zarządu Emitenta, był również członkiem Zarządu - 

Dyrektorem Operacyjnym, Prezesem Zarządu - Dyrektorem Naczelnym w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki) oraz  

Prezesem Zarządu Krokus Chem Sp. z o. o. - podmiotu połączonego ze Spółką, (iii) Pani Patrycja Stokłosa jest żoną Pana Leszka 

Stokłosy - Członka Rady Nadzorczej Emitenta - z którym pozostaje we wspólności majątkowej. 

Informacja dotycząca liczby i rodzaju Akcji Oferowanych oferowanych przez danego Akcjonariusza Sprzedającego w ramach Oferty 

Publicznej znajduje się w Rozdziale XVIII pkt 1 Prospektu „Podstawowe informacje o Ofercie”. 

Kontrola nad Spółką 

Podmiotem dominującym nad Spółką w rozumieniu Ustawy o Ofercie jest Krokus Chem. Krokus Chem jest podmiotem w 100% 

zależnym od Nova Polonia II Limited Partnership. 

Jedynym właścicielem Krokus Chem jest Nova Polonia II Limited Partnership zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, z siedzibą na Jersey. 

Fundusz jest zarządzany przez spółkę NPN Management Limited (General Partner), z siedzibą na Jersey. 

Po zakończeniu Oferty Publicznej, zakładając, że Krokus Chem ostatecznie zaoferuje i sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w 

ramach Oferty Publicznej, Krokus Chem posiadać będzie akcje Spółki stanowiące 27,33% łącznej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.  

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę akcjonariatu po 

przeprowadzeniu Oferty przy założeniu, że Akcjonariusze Sprzedający ostatecznie zaoferują i dokonają sprzedaży wszystkich Akcji 

Oferowanych w Ofercie. 

Stan akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu: 

Akcjonariusz Liczba akcji 

% udziału w 

strukturze kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Krokus Chem  6.520.100 65,20% 6.520.100 54,65% 

Dominik Tomczyk 1.486.516 14,87% 2.675.729 22,43% 

Patrycja Stokłosa 437.518 4,38% 787.532 6,60% 

Iwar Przyklang  437.518 4,38% 437.518 3,67% 

Vataro Holdings  437.518 4,38% 437.518 3,67% 

Jacek Stelmach  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Piotr Kosiński  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Pozostali 255.420 2,55% 348.080 2,92% 

Razem 10.000.000 100,00% 11.929.673 100,00% 

Źródło: Emitent. 

Stan akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty: 

Akcjonariusz Liczba akcji 

% udziału w 

strukturze kapitału 

Liczba głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

% głosów na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Krokus Chem  3.260.050 32,60% 3.260.050 27,33% 

Dominik Tomczyk 1.189.213 11,89% 2.378.426 19,94% 

Patrycja Stokłosa 350.014 3,50% 700.028 5,87% 

Iwar Przyklang  350.014 3,50% 350.014 2,93% 

Vataro Holdings  350.014 3,50% 350.014 2,93% 

Jacek Stelmach  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Piotr Kosiński  212.705 2,13% 361.598 3,03% 

Pozostali  255.420 2,55% 348.080 2,92% 

Akcje Oferowane 3.819.865 38,20% 3.819.865 32,02% 

Razem 10.000.000 100,00% 11.929.673 100,00% 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
ZNACZNI AKCJONARIUSZE, AKCJONARIUSZE SPRZEDAJĄCY 

 

120 

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty udział akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 

akcji będzie kształtował się na poziomie około 61,80%, a udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie około 

38,20%. Po przeprowadzeniu Oferty udział dotychczasowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu wyniesie około 

67,98%, a udział nowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu wyniesie około 32,02%. Oferta nie obejmuje nowej emisji 

akcji Spółki i w związku z tym nie będzie skutkowała rozwodnieniem. 

3. Liczba i rodzaj papierów oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających 

W ramach Oferty Publicznej jest sprzedawanych do 3.819.865 Akcji Sprzedawanych, z czego 3.179.950 akcji Serii B oraz 80.100 akcji 

Serii C jest zbywanych przez Krokus Chem, 297.303 akcji Serii C jest zbywanych przez Pana Dominika Tomczyka, 87.504 akcji Serii 

C jest zbywanych przez Panią Patrycję Stokłosę, 87.504 akcji Serii C jest zbywanych przez Pana Iwara Przyklanga, 87.504 akcji Serii 

C przez Vataro Holdings. 

W dniu 29 maja 2014 roku na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 ust. 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki 

dokonał zamiany wszystkich 6.440.000 akcji imiennych serii B i części akcji imiennych serii C w liczbie 1.630.327 na akcje zwykłe na 

okaziciela serii B i C. W związku z powyższym wszystkie Akcje Sprzedawane są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

4. Umowy ograniczające zbywalność akcji 

Umowa ograniczająca zbywalność Akcji zawarta przez znacznych akcjonariuszy Emitenta (Umowa Lock-Up)  

W związku z zamiarem zapewnienia powodzenia pierwszej oferty publicznej akcji Emitenta, w dniu 30 maja 2014 roku znaczący 

akcjonariusze Emitenta w postaci: Krokus Chem, Pana Dominika Tomczyka, Pana Iwara Przyklanga, Pani Patrycji Stokłosy i Vataro 

Holdings, Pana Piotra Kosińskiego, Pana Jacka Stelmacha, Pana Jacka Budzowskiego oraz Emitenta zawarli z Oferującym umowę 

dotyczącą zobowiązania do nierozporządzania akcjami („Umowa Lock-Up”), na podstawie której zobowiązali się do czasowego 

ograniczenia zbywania posiadanych przez siebie Akcji Emitenta. 

Każdy z akcjonariuszy oraz Spółka zobowiązali się osobiście wobec Oferującego, że w okresach „lock-up” określonych niezależnie dla 

poszczególnych Akcjonariuszy w Załączniku do niniejszej Umowy oraz w przypadku Spółki przez okres 12 miesięcy od dnia przydziału 

Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej nie będą - bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego – oferować, sprzedawać, 

obciążać (z wyłączeniem dokonywania zmiany w zakresie zabezpieczeń już ustanowionych) ani w innym sposób rozporządzać, ani 

publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do 

lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem akcji lub papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na 

akcje lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw 

umożliwiających nabycie akcji, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana 

bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, 

włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami, a Oferujący zobowiązał się wobec każdego z akcjonariuszy oraz 

Spółki takiej zgody nie odmówić ani nie opóźniać bez uzasadnienia, w przypadku gdy w opinii Oferującego czynności te nie 

spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów Spółki posiadających akcje.  

Jako wyjątek od zakazu rozporządzenie Akcjami może mieć miejsce wyłącznie w następujących przypadkach: 

a. sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, 

b. sprzedaży akcji w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez 
potencjalnego inwestora na liczbę akcji, która pozwoli takiemu inwestorowi na uzyskanie więcej niż 50% głosów na WZA 
Spółki, 

c. dokonywania skupu akcji własnych przez Spółkę („buy back”), o ile taki skup będzie dokonywany w drodze oferty skierowanej 
do wszystkich akcjonariuszy w formie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, publicznego 
zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki lub w trybie transakcji giełdowych realizowanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, 

d. zbycia akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej, 

e. przeniesienia akcji na następcę prawnego Akcjonariusza, 

f. zbycia lub przeniesienia akcji w wyniku prowadzonego postępowania naprawczego, upadłościowego lub likwidacyjnego, 

g. przeniesienia akcji na podmiot powiązany z Akcjonariuszem w rozumieniu MSR 24 (jednakże pod warunkiem przystąpienia 
przez ten podmiot do niniejszej Umowy), 

h. emisji papierów wartościowych Spółki (w tym warrantów subskrypcyjnych oraz akcji) w związku z programem motywacyjnym 
dla wyższej kadry kierowniczej Spółki przyjętym w Spółce uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
21 marca 2013 roku. 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
ZNACZNI AKCJONARIUSZE, AKCJONARIUSZE SPRZEDAJĄCY 

 

121 

Długość okresu „lock-up” jest określona w miesiącach. Bieg wskazanego poniżej danego okresu „lock-up” rozpoczyna się w dniu 

następującym po dniu przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Wraz z upływem ostatniego dnia w okresie „lock-up”, 

zobowiązanie akcjonariusza lub Spółki Umowy wygasa odpowiednio w części lub w całości bez konieczności składania jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń. 

Akcjonariusz Akcje Dopuszczane Akcje Pozostałe*  

Krokus Chem  12 - 

Dominik Tomczyk - 36 

Jacek Stelmach  18 36 

Piotr Kosiński  18 36 

Jacek Budzowski - 36 

Iwar Przyklang  15 -  

Vataro Holdings 15 - 

Patrycja Stokłosa - 36 

*Akcje Pozostałe są akcjami imiennymi. 

Wszelkie inne ograniczenia zbywalności akcji Spółki wynikające z podpisanych przez Spółkę umów kredytowych (wraz z umowami 

zastawu rejestrowego) znajdują się w Rozdziale XII pkt 16 Prospektu „Istotne Umowy - Umowy kredytowe”. 
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ROZDZIAŁ XVI: TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata obrotowe 2011-2013) oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 

Daty Prospektu Spółka była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi, które we wskazanym okresie lub w jego części posiadały lub 

nadal posiadają taki status. 

Stosownie do standardu określonego w MSR 24 dotyczącego ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętego 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości, podmiot uznaje się za powiązany w stosunku do jednostki, jeżeli (i) podmiot, 

bezpośrednio lub poprzez jednego lub więcej pośredników, (ii) sprawuje kontrolę, podlega kontroli lub znajduje się pod wspólną 

kontrolą jednostki (dotyczy to jednostek dominujących, jednostek zależnych i jednostek zależnych w ramach tej samej grupy 

kapitałowej), 

 posiada udział w jednostce dający mu możliwość znaczącego wpływania na jednostkę, lub 

 sprawuje współkontrolę nad jednostką, 

 podmiot jest jednostką stowarzyszoną,  

 podmiot jest wspólnym przedsięwzięciem, w którym jednostka jest wspólnikiem,  

 podmiot jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki dominującej,  

 podmiot jest bliskim członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt (i) lub (iv),  

 podmiot jest jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną bądź jednostką, na którą znacząco wpływa lub posiada w niej 

znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa w pkt (iv) lub (v), lub  

 podmiot jest objęty programem świadczeń po okresie zatrudnienia skierowanym do pracowników jednostki lub do innej 

dowolnej jednostki będącej podmiotem powiązanym w stosunku do tej jednostki. 

Na Datę Prospektu Spółki nie obowiązuje wymóg stosowania powyższej wskazanych międzynarodowych standardów rachunkowości. 

Poniżej zostały zaprezentowane informacje o istotnych transakcjach (odpowiednio z osobna lub łącznie), zawieranych przez Spółkę z 

następującymi podmiotami powiązanymi, zakwalifikowane jako takie stosownie do standardu określonego w MSR 24, w okresie 

objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu: 

 jednostkami wchodzącymi w skład Grupy LOTOS S.A, do stycznia 2012 roku kiedy Spółka funkcjonowała w strukturach 

Grupy LOTOS pod nazwą LOTOS Parafiny Sp. z o.o.; 

 członkami Zarządu Dominikiem Tomczykiem, Jackiem Stelmachem, Piotrem Kosińskim; 

 członkami Rady Nadzorczej (Robertem Bożykiem, Tomaszem Bielem, Witoldem Radwańskim, Moniką Gaszewską i 

Leszkiem Stokłosą); 

 Krokus Chem Sp. z o.o.; akcjonariuszem Spółki w okresie od stycznia 2012 roku do września 2012 roku, kiedy został 

odwrotnie połączony ze Spółką. Informacje dotyczące odwrotnego połączenia zostały przedstawione szczegółowo w 

Rozdziale XIII pkt 3 Prospektu „Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta”. 

 

Transakcje Spółki z jednostkami wchodzącymi w skład Grupy LOTOS, w okresie, w jakim Spółka funkcjonowała w 

strukturach Grupy LOTOS  

Poniższa tabela przedstawia wartości transakcji zawartych z poszczególnymi podmiotami w niej wymienionymi. Przedmiotem 

wskazanych transakcji były zakupy surowców oraz usług związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, w szczególności usług 

transportowych oraz usług związanych z uczestnictwem spółki w strukturach Grupy LOTOS. 

NAZWA SPÓŁKI PRZYCHODY* ZAKUPY 
SUROWCÓW I 

USŁUG 

PRZYCHODY* ZAKUPY SUROWCÓW I USŁUG 

  za okres od 01.01.2011 do 
31.12.2011 

(w zł) 

Udział 
procentowy 
Razem spółki 

powiązane 
objęte 

konsolidacją 
metodą pełną 

Udział 
procentowy 
RZIS 2011 

Udział 
procentowy 
Razem spółki 

powiązane 
objęte 

konsolidacją 
metodą pełną 

Udział 
procentowy 
RZIS 2011 

Grupa LOTOS  55 752,08 102 916 914,01 14,04% 0,02% 86,14% 41,10% 

LOTOS Paliwa - 165 484,12 - - 0,14% 0,07% 
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NAZWA SPÓŁKI PRZYCHODY* ZAKUPY 
SUROWCÓW I 

USŁUG 

PRZYCHODY* ZAKUPY SUROWCÓW I USŁUG 

  za okres od 01.01.2011 do 
31.12.2011 

(w zł) 

Udział 
procentowy 
Razem spółki 

powiązane 
objęte 

konsolidacją 
metodą pełną 

Udział 
procentowy 
RZIS 2011 

Udział 
procentowy 
Razem spółki 

powiązane 
objęte 

konsolidacją 
metodą pełną 

Udział 
procentowy 
RZIS 2011 

LOTOS Oil 270 314,30 131 325,24 68,05% 0,10% 0,11% 0,05% 

LOTOS Kolej 6 391,55 4 816 682,97 1,61% 0,00% 4,03% 1,92% 

LOTOS Serwis - 1 428 922,15 - - 1,20% 0,57% 

LOTOS Lab 189,00 258 148,25 0,05% 0,00% 0,22% 0,10% 

AB LOTOS Baltija - 44 700,40 - - 0,04% 0,02% 

AB LOTOS Geonafta - 4 481,20 - - 0,00% 0,00% 

LOTOS Jasło 64 566,94 5 129 387,65 16,25% 0,02% 4,29% 2,05% 

LOTOS Czechowice - 503 530,60 - - 0,42% 0,20% 

RCEkonergia - 4 082 689,91 - - 3,42% 1,63% 

Razem 397 213,87 119 482 266,50 
    

Razem RZIS 2011 273 304 483,71 250 406 455,92 
    

Źródło: Spółka. 

*Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54. poz. 654) obowiązek sporządzania 

dokumentacji nie dotyczy wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, lecz tych, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście wpłacona w roku 

podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku świadczeń przekracza równowartość: 1) 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, 

2)30 000 euro w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo 3) 50 000 euro w pozostałych przypadkach. Zgodnie 

z powyższymi przepisami Spółka nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi jeżeli chodzi o przychody. 

NAZWA SPÓŁKI NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA 

 stan na 31.12.2011 

Grupa LOTOS  2 288,81 8 648 240,11 

LOTOS Paliwa   16 962,66 

LOTOS OIL 21 758,70   

LOTOS Kolej   177 528,13 

LOTOS Serwis   281 087,97 

LOTOS Lab 232,47 20 746,72 

LOTOS Park Technologiczny     

AB LOTOS Baltija     

AB LOTOS Geonafta   4 481,20 

LOTOS Jasło 753,69 338 916,10 

LOTOS Czechowice   50 391,87 

RCEKOENERGIA   382 086,56 

LOTOS Asfalt     

PLASTEKOL     

LOTOS Ochrona     

LOTOS Tank     

Razem 2011 25 033,67 9 920 441,32 

Źródło: Spółka. 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na zasadach rynkowych. 

Emisja obligacji Krokus Chem Sp. z o.o. 
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Przedmiotem emisji było 1.703 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 

17 030 000,00 zł. Spółka w okresie od marca do września 2012 roku objęła 1.475 obligacji o łącznej wartości nominalnej 

14 750 000,00 zł.  

Dywidenda oraz wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Poniższa tabela zawiera informację o dywidendzie, wynagrodzeniach, łącznie z nagrodą z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno) za dany rok obrotowy. 

Rodzaj organu 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2013 - 31.12.2013 
01.01.2014 do Daty 

Prospektu 

Organy zarządzające 207 285,00 1 137 248,52 2 124 799,70 3 020 621,66 

Organy nadzorujące -  6 000,00 6 000,00 4 500,00 

Razem (w zł) 207 285,00 1 143 248,52 2 130 799,70 3 025 121,66 

Źródło: Spółka. 

Dywidendy wypłacone w danych okresach 

Rodzaj organu 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 
01.01.2013 - 
31.12.2013 

01.01.2014 do Daty 
Prospektu 

Organy zarządzające 0,00 0,00 764 770,40 1 911 926,00 

Organy nadzorujące 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem (w zł) 0,00 0,00 764 770,40 1 911 926,00 

Źródło: Spółka. 

 

Transakcje z osobami wchodzącymi w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady 

Nadzorczej 

Na Datę Prospektu, a także w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, oraz od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 

2014 roku Spółka, nie udzieliła Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej, jakichkolwiek pożyczek, nie przeprowadzała również 

transakcji z członkami wchodzącymi w skład tych organów. 
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ROZDZIAŁ XVII: AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY  

1. Kapitał zakładowy 

Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500 000 zł oraz dzielił się na 10.000.000 akcji o wartości 

nominalnej 5 gr każda, w tym: 

1) 6.440.000 akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 5 gr każda; 

2) 3.560.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 5 gr każda. 

W dniu 29 maja 2014 r na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 ust. 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki dokonał 

zamiany wszystkich 6.440.000 akcji imiennych serii B i części akcji imiennych serii C w liczbie 1.630.327 na akcje zwykłe na okaziciela 

serii B i C. W związku z powyższym na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 500.000 zł i dzieli się na 10.000.000 akcji o 

wartości nominalnej 5 gr każda, w tym: 

1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 gr każda;  

2) 1.929.673 akcje imienne uprzywilejowane serii C o wartości nominalnej 5 gr każda; 

3) 1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 gr każda. 

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. akcje serii B, C, zostały w pełni opłacone. Na Datę Prospektu nie istnieją akcje 

Emitenta, które są nieopłacone w pełni.  

Liczba akcji w kapitale autoryzowanym (docelowym) 

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału autoryzowanego 

(docelowego). Wśród akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta nie występują akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego. 

Wartość nominalna akcji 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 gr. 

Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku 

Zarówno w dniu 1 stycznia 2013 roku, jak i w dniu 31 grudnia 2013 roku, a także na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta 

składał się z 10.000.000 akcji serii B, C, o wartości nominalnej 5 gr każda. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, tj. od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, kapitał zakładowy 

Emitenta był opłacany aktywami innymi niż wkłady pieniężne: (i) na mocy uchwały nr 2 z dnia 14 maja 2012 roku Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Polwax Sp. z o.o. doszło do przekształcenia Polwax Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, w której 575.660.000 

akcji serii A zostało opłaconych majątkiem Polwax Sp. z o.o. (ii) na mocy uchwały nr 2 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. doszło do połączenia Emitenta z jedynym akcjonariuszem Emitenta, spółką Krokus Chem Sp. 

z o.o. jako spółką przejmowaną przez Emitenta, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony wskutek emisji 

6.440.000 akcji serii B oraz 3.560.000 akcji serii C z przeznaczeniem do objęcia przez wspólników Krokus Chem Sp. z o.o. Akcje serii 

B i C zostały opłacone majątkiem spółki Krokus Chem Sp. z o.o. 

Akcje, które nie reprezentują kapitału 

Na Datę Prospektu nie istnieją akcje Emitenta, które nie tworzą kapitału zakładowego. 

Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub 

przez podmioty zależne Emitenta 

Na Datę Prospektu żadne akcje Emitenta nie znajdują się w jego posiadaniu ani w posiadaniu innych osób w imieniu Emitenta lub też 

poprzez podmioty zależne od Emitenta. 

Zamienne papiery wartościowe, wymienialne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami. 

W okresie historycznych danych finansowych, na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 

marca 2013 roku o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 

roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji 

Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kapitał zakładowy Spółki został 
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warunkowo podwyższony o kwotę 15 000,00 zł w drodze emisji 300.000 akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 5 groszy każda. 

Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Emitenta, na Datę Prospektu nie doszło do emisji żadnych innych zamiennych papierów 

wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. 

Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale 

niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach 

Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Na Datę 

Prospektu nie istnieją żadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do niewyemitowanego kapitału autoryzowanego 

(docelowego) ani zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego. 

Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji 

Emitent nie tworzy Grupy, w związku z czym kapitał zakładowy Emitenta ani żadnego członka Grupy nie jest przedmiotem opcji lub 

jakiegokolwiek uzgodnienia, że stanie się on przedmiotem opcji. 

2. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego  

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOTOS Parafiny sp. z o.o. z dnia 23 listopada 2011 roku kapitał 

zakładowy został podwyższony w trybie art. 260 Kodeksu Spółek Handlowych z kwoty 19 783 000,00 zł do kwoty 28 783 000,00 zł 

poprzez utworzenie 9.000 nowych udziałów o wartości 1000,00 zł. Podwyższenie zostało pokryte środkami z kapitału zapasowego 

utworzonego z zysku Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału spółki LOTOS Parafiny sp. z o.o. kapitał zakładowy wynosił 28 783 

000,00 zł i składał się z 28.783 udziałów, z czego 6 086,53532 pokryte zostały gotówką, 13 696,46468 pokryte zostały aportem, 9.000 

pokryte zostało ze środków własnych. 

Na podstawie uchwały nr 2 z dnia 14 maja 2012 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polwax Sp. z o.o. w sprawie 

przekształcenia Polwax Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, kapitał zakładowy Polwax S.A. został określony w wysokości 28 783 000,00 zł i 

dzielił się na 575.660.000 akcji serii A opłaconych majątkiem Polwax Sp. z o.o.  

Na podstawie uchwały nr 2 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. doszło do połączenia 

Emitenta z jedynym akcjonariuszem Emitenta spółką Krokus Chem sp. z o.o. jako spółką przejmowaną przez Emitenta. W wyniku 

połączenia kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 28 783 000 zł o kwotę 500 000 zł tj. do kwoty 29 283 000 zł wskutek 

emisji 6.440.000 akcji serii B oraz 3.560.000 akcji serii C z przeznaczeniem do objęcia przez wspólników Krokus Chem sp. z o.o. 

Akcje serii B i C zostały opłacone majątkiem spółki Krokus Chem sp. z o.o., na który składały się akcje Spółki posiadane przez Krokus 

Chem sp. z o.o. 

Na podstawie uchwały nr 3 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A doszło do obniżenia 

kapitału zakładowego z kwoty 29 283 000 zł o kwotę 28 783 000 zł, tj. do kwoty 500 000 zł w wyniku umorzenia 575.660.000 akcji 

imiennych serii A Spółki posiadanych przez Krokus Chem sp. z o.o., podmiotu przejmowanego przez Spółkę. Umorzenie nastąpiło w 

trybie art. 360 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Wskutek obniżenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 500 000 zł oraz dzielił się 

na 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 5 gr każda, w tym: (i) 6.440.000 (akcji imiennych zwykłych serii B (ii) 3.560.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii C.  

Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 roku doszło do warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 15 000,00 zł w drodze emisji 300.000 akcji 

imiennych zwykłych serii D, o wartości nominalnej 5 groszy każda. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 

grudnia 2016 roku.  

3. Publiczne oferty przejęcia dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i 
bieżącego roku obrotowego 

W roku obrotowym 2013 oraz na Datę Prospektu nie miały miejsca publiczne oferty przejęcia (w tym wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji) w stosunku do akcji Spółki. 

4. Wybrane postanowienia Statutu 

4.1. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz 

nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 
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Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa § 12 Statutu Emitenta. Walne Zgromadzenie zbiera się i obraduje 

jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Emitenta lub w Czechowicach-Dziedzicach lub w 

Krakowie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.  

Statut Emitenta reguluje kwestię zwoływania Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich, w sposób opisany 

poniżej. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady 

Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od 

zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od 

dnia zwołania albo w terminie 26 (dwadzieścia sześć) dni od dnia zwołania, od dnia gdy Spółka dopuści akcje do obrotu na rynku 

regulowanym (w tym akcje Krokus Chem). Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 14 (czternaście) dni albo na 26 (dwadzieścia sześć) dni (od dnia gdy Spółka 

dopuści akcje do obrotu na rynku regulowanym (w tym akcje Krokus Chem), przed upływem terminu, 6 (sześciu) miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. 

W przypadku gdy w Spółce wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów poleconych lub 

przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu 

poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli 

uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy 

oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany 

Statutu Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Jeżeli akcjonariusz był obecny na Walnym 

Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany, uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Walnym Zgromadzeniu. 

Walne Zgromadzenie może także odbyć się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Walne Zgromadzenie Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Walne Zgromadzenie Spółki oraz 

zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą ww. podmiotów oraz Rady Nadzorczej dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego 

Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania.  

W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy 

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom 

możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady 

przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza 

zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku 

obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub 

przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy 

lub Statut nie stanowią inaczej. Zgodnie ze Statutem, tak długo, jak Krokus Chem będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje 

uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia 

dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym akcji Krokus Chem), dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest 

reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu akcji posiadanych przez Krokus Chem. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia 

Statutu nie wymagają wyższej większości. Zgodnie ze Statutem tak długo, jak Krokus Chem będzie akcjonariuszem Spółki 

posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie 

dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym akcji Krokus Chem), do podjęcia uchwał w sprawach 

wymienionych w § 12 ust. 15 pkt 3)-16) konieczne jest głosowanie za podjęciem uchwały akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

76% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

34% kapitału zakładowego Spółki. 

Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których 

dotyczą.  

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy 

zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie ze Statutem Emitenta, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
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1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo 

nadzoru; 

3) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu; 

4) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat; 

5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; 

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności przez Spółkę w inny sposób; 

7) podwyższenie kapitału zakładowego; 

8) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji; 

9) zmiana Statutu, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki; 

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego; 

11) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do samodzielnego 

uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej; 

12) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 

13) ustalanie liczebności Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu; 

14) określanie dnia dywidendy 

15) określenie terminu wypłaty dywidendy; 

16) ubieganie się po raz pierwszy o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności rynku 

oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz związane z tym 

upoważnienie do zawarcia przez Spółkę po raz pierwszy umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w 

celu z ich dematerializacji;  

17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub akcjonariuszy; 

18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego 

Zgromadzenia. Taki regulamin został przyjęty uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w 

sprawie przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Poniżej zawarty jest opis wybranych postanowień Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed 

podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z 

akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty 

akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub 

firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 

dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 

406³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 

Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach 

uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu 

będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
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Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego 

Zgromadzenia należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności: a) ustalenie porządku obrad 

oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych; b) dokonanie 

ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu, d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w 

biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 15:00; e) zapewnienie 

protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem; f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej 

Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych 

przez akcjonariuszy; h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być 

przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 

Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy 

czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania 

wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia odnosi się także do zasad związanych z udzielaniem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej 

przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu 

powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w 

formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie 

ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności 

uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS. W 

razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z (i) okazanego przy sporządzaniu listy 

obecności odpisu z właściwego rejestru, (ii) ciągu pełnomocnictw lub (iii) innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza 

niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w (i) odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub ich umocowanie 

do działania w imieniu akcjonariusza winno wynikać z (ii) innych korporacyjnych dokumentów. Dopuszcza się przedłożenie kopii 

dokumentów, o których powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, 

upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem. 

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu są umieszczani na liście obecności. Lista obecności sporządzana jest na 

podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przy 

sporządzaniu listy obecności jest sprawdzane: a) czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; b) 

tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego 

dokumentu; c) prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 

W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia; Przy sporządzaniu listy obecności 

uzyskiwany jest podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności oraz wydawana akcjonariuszowi lub jego 

przedstawicielowi odpowiednia kartę magnetyczna do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z 

wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. Lista obecności wyłożona jest przez 

cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w 

przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed 

przeprowadzeniem każdego głosowania. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną 

co najmniej z trzech osób. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy 

obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do 

podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje od odstąpienie od 

jej wyboru. 

Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera 

dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad 
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kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Akcjonariusze mogą zabierać głos jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem 

obrad i aktualnie rozpatrywanych. Prawo zabierania głosu przysługuje także pełnomocnikom akcjonariuszy, członkom organów Spółki 

oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu gościom oraz ekspertom. Osoba zabierająca głos ma 

prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i 

repliki do 2 minut. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy 

uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 1382 z późn. zm.), a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w 

trybie wynikającym z tej ustawy. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić 

głosu poza kolejnością.  

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W głosowaniu 

mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody lub w wypadku gdy 

sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. Wniosek 

w takiej sprawie powinien zostać umotywowany przez uczestnika lub uczestników Walnego Zgromadzenia, przedstawiających takie 

żądanie. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego 

Zgromadzenia.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał 

objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt 

uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego 

projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się: a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu 

członków organów Spółki lub likwidatorów; b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub 

likwidatorów, c) w sprawach osobowych; d) na żądanie choćby jednego z Uczestników Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu 

dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie 

wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania 

uchwał. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie 

głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość 

identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. 

Głosowanie zarządza Przewodniczący. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo 

Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego. W 

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić 

powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania. Udział w głosowaniu 

korespondencyjnie jest niedopuszczalny. 

4.2. Postanowienia Statutu, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 

Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 

Emitentem poza ograniczeniami szczegółowo opisanymi w Rozdziale XVII „Akcje i kapitał zakładowy” w pkt. 5.9 „Rozporządzanie 

akcjami”. 

4.3. Postanowienia Statutu dotyczące progów własności, po przekroczeniu których wielkość pakietu akcji akcjonariusza musi 

zostać ujawniona  

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie 

stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

4.4. Statutowe warunki dokonywania zmian w kapitale Emitenta 

Po dniu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym akcji Krokus Chem) Statut nie będzie określał warunków, którym 

podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 

W chwili obecnej zgodnie z Statutem tak długo, jak Krokus Chem będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do 

co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji do 

obrotu na rynku regulowanym (w tym akcji Krokus Chem), do podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

konieczne jest głosowanie za podjęciem uchwały akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 76% głosów w ogólnej liczbie głosów na 
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Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 34% kapitału zakładowego Spółki. Tego 

rodzaju postanowienie jest bardziej rygorystyczne niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 

5. Prawa związane z Akcjami 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki objętymi Prospektem określone są w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w innych 

przepisach prawa oraz w Statucie Spółki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecane jest skorzystanie z porady 

uprawnionych doradców prawnych. W Rozdziale XIX Prospektu „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego” opisano prawa, obowiązki i 

ograniczenia związane z Akcji, które będą miały zastosowanie po uzyskaniu statusu spółki publicznej. 

5.1. Prawo głosu 

Zgodnie ze Statutem Emitenta każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, natomiast każda akcja 

uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta 

wynosi 500 000 zł i dzieli się na 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 5 gr każda, w tym: 1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o wartości nominalnej 5 gr każda; 2) 1.929.673 akcje imienne uprzywilejowane serii C o wartości nominalnej 5 gr każda oraz 3) 

1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 gr każda. 

1.929.673 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii C daje prawo 

do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub 

użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej 

wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, iż tak długo jak Krokus Chem będzie akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające 

do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji do 

obrotu na rynku regulowanym (w tym akcji Krokus Chem) uchwały Rady Nadzorczej w powyższych sprawach wymagają oddania 

głosu za uchwałą przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Krokus Chem.  

Od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji  Emitenta 

zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z Ustawą o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi. 

5.2. Prawo do dywidendy 

O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk ten stosownie do 

§15 ust.1 pkt 3 Statutu może zostać przeznaczony w szczególności do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda). 

Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 

Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 

jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej 

Spółki. 

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 

obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 

wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z 

zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w 

stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

5.3. Prawo poboru akcji nowej emisji 

Akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w 

stosunku do liczby posiadanych akcji (Prawo Poboru). 

W interesie Spółki akcjonariusze mogą być pozbawieni prawa poboru uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą większością co 

najmniej 4/5 głosów, o ile pozbawienie prawa poboru zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd 

Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 

cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia (art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Wyłączenie prawa poboru w formie uchwały nie jest wymagane, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają 

być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitent), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 

umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru 

nie jest wymagane także wtedy, jeżeli uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Powyższe regulacje prawne 
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związane z prawem poboru stosuje się także do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo 

zapisu na akcje (art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na 

podstawie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym albo 

memorandum informacyjnym. Jednakże termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy 

niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu emisyjnego albo memorandum 

informacyjnego. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji, o których mowa powyżej, mogą w terminie jego wykonania dokonać 

jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez 

pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie 

wykonania prawa poboru oraz zapisu dodatkowego Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena 

emisyjna. 

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane w zakresie prawa poboru. 

5.4. Postanowienia w sprawie zamiany 

Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być 

dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 

Zgodnie z § 4 ust. 10 Statutu do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (rozumianego jako dzień dopuszczenia do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji Spółki 

należącej do Krokus Chem w chwili dopuszczenia do obrotu akcji Spółki) zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na 

wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, za którą głosowali co 

najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Krokus Chem. Po dniu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej 

zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na 

okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi.  

5.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

W wypadku likwidacji Spółki majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy Spółki w stosunku do posiadanych Akcji. Akcje nie są uprzywilejowane co do udziału w nadwyżce w przypadku 

likwidacji Spółki. 

5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z art. 359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcje mogą być umorzone w przypadku gdy Statut tak stanowi. Akcja może być 

umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być 

dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Stosownie do postanowień Statutu akcje Emitenta mogą być umarzane na mocy 

uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za 

wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne); 

Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: 

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje: 

a) uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obniżenia kapitału zakładowego, 

b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki, 

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; 

3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek 

Handlowych; 

4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego 

akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, w takim przypadku 

roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji 

mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. 

5.7. Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych  

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne.  
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Do uprawnień majątkowych należą: 

 prawo do dywidendy (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych) 

 prawo poboru – prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych) 

 prawo do uczestniczenia w podziale majątku Spółki w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej (księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych) i żądania wydania odpisu księgi 

akcyjnej, do której prowadzenia zobowiązany jest zarząd. W księdze tej należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę 

(nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, jak również – na 

wniosek osoby uprawnionej – wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Przy żądaniu odpisu uprawniony 

ma obowiązek zwrotu kosztów jego sporządzenia (art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 

sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, przy czym żądanie takie zgłosić należy najpóźniej na 

piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Nie wlicza się do tego terminu dnia, w którym odbywa się Walne 

Zgromadzenie (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu liczby głosów Spółki oraz wyznaczenia przewodniczącego tego Walnego 

Zgromadzenia (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, przy czym żądanie 

takie należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez 

akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, przy czym żądanie takie należy zgłosić na piśmie lub 

w postaci elektronicznej do Zarządu w terminie nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia wraz z podaniem uzasadnienia lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad (art. 401 

Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od złożenia żądania, o którym 

mowa w art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariusza dokonującego takiego żądania. Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia wyznacza sąd (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo zgłoszenia przed terminem Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających 

przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego na piśmie lub w postaci elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad (art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo akcjonariusza do zgłoszenia podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad (art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo to przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, 

zastawnikom i użytkownikom posiadającym prawo głosu, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela w formie dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone u Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym 

Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą 

Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane w dniu rejestracji uczestnictwa mają prawo 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406, 4061, 4062, 4063 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub w siedzibie biura Zarządu Spółki, prawo do żądania 

sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu za zwrotem kosztów 

sporządzenia tego odpisu. Listę akcjonariuszy podpisuje Zarząd i zawiera ona nazwiska, imiona albo firmy uprawnionych, 

ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Powinna być 

ona wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 Kodeksu 

Spółek Handlowych). Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 

pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych). 
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Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 

przed Walnym Zgromadzeniem; 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 

Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia przez powołaną w tym celu komisję złożoną 

przynajmniej z trzech osób, w tym jednej osoby wybranej przez wnioskodawców (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych); 

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym akcje zwykłe na okaziciela Spółki dają prawo do jednego głosu, zaś 

prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał. Uprawnienie to przysługuje także tym akcjonariuszom, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu lub 

nawet nie mieli prawa w nim uczestniczyć, ponieważ w dacie Zgromadzenia nie byli jeszcze akcjonariuszami. Spółka może 

żądać zwrotu kosztów sporządzenia pisemnego odpisu, nie ma natomiast prawa odmówić żądaniu akcjonariusza (art. 421 

Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w 

interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o 

uchylenie uchwały. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 

akcjonariuszowi, który nie był obecny na Zgromadzeniu, jeżeli Zgromadzenie to zostało wadliwie zwołane lub też jeżeli 

powzięto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo takie wnosi się w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od daty jej podjęcia (art. 422 i 424 

Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 

sprzecznej z ustawą, które to prawo przysługuje tym samym osobom, którym służy prawo wytoczenia powództwa o 

uchylenie uchwały. Uprawnienie to wygasa z upływem trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w 

terminie roku od jej powzięcia (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Spółki, jeżeli 

jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym Spółka może odmówić 

udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce powiązanej ze Spółką, albo spółce 

zależnej, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa 

oraz w przypadku, gdyby udzielenie informacji mogło narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej lub administracyjnej (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji poza Walnym Zgromadzeniem. Zarząd obowiązany jest ujawnić 

pytanie oraz treść przekazanych informacji w materiałach przygotowywanych w związku z kolejnym Walnym 

Zgromadzeniem, mogą one jednak nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 

podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd może odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić 

szkodę Spółce albo spółce powiązanej ze Spółką, albo spółce zależnej, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 

428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych), lub o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 

informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek 

Handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo to przysługuje akcjonariuszowi, któremu odmówiono 

ujawnienia informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, zaś wniosek do sądu 

skierował w terminie tygodnia od daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi służy także prawo do 

wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Spółki lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Spółce – jeżeli Spółka 

takiego powództwa nie wytoczy w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę (art. 486 i 487 Kodeksu 

Spółek Handlowych); 

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Spółki, w szczególności 

planu połączenia, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie trzy 

lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane, sprawozdań Zarządów 

sporządzonych dla celów połączenia (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli żądanie takie zgłoszone 

zostanie przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych). 
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Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej Spółki może żądać, aby 

spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 

zależności w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 

akcjonariuszem Spółki. 

Zgodnie z art. 6 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Spółki uprawniony jest do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, 

może żądać również ujawnienia liczby akcji Spółki lub głosów na Walnym Zgromadzeniu, jakie posiada spółka handlowa, w tym także 

jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Zgodnie z art. 337 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcje są zbywalne. Akcje mogą być przedmiotem zastawu albo użytkowania. 

Zgodnie z art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 

wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

5.8. Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zostały opisane w Rozdziale 

XIX Prospektu „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego”. 

5.9. Rozporządzanie akcjami 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Przez rozporządzanie Akcjami należy rozumieć prawo do zbycia 

(przeniesienia własności), obciążenia (zastawienia, ustanowienia prawa użytkowania i wydzierżawienia).  

Ograniczenia w zbywaniu i obciążaniu akcji Spółki są przewidziane w §6 - 10 Statutu i obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych 

Spółki oraz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji do obrotu na runku regulowanym co najmniej jednej akcji należącej do Krokus 

Chem. Po tym dniu postanowienia §6 - 10 Statutu wygasają. Ponadto do dnia wygaśnięcia tych postanowień Statutu tak długo, jak 

Krokus Chem jest akcjonariuszem Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, 

zbycie akcji imiennej Spółki przez akcjonariusza innego niż Krokus Chem (z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego) na rzecz 

podmiotu, który nie jest stroną Umowy Wspólników, wymaga przystąpienia przez nabywcę do Umowy Wspólników stosownie do 

postanowień Umowy Wspólników. 

Do dnia dopuszczenia akcji do obrotu na runku regulowanym co najmniej jednej akcji należącej do Krokus Chem, obciążenie akcji 

imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez 

ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji) wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem 

nieważności, zgody Krokus Chem. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności 

prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu 

wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały z zastrzeżeniem, iż tak długo jak Krokus Chem będzie 

akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia akcji do obrotu na runku regulowanym co najmniej jednej akcji 

należącej do Krokus Chem, uchwały Rady Nadzorczej w powyższych sprawach wymagają oddania głosu za uchwałą przez co 

najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Krokus Chem. 

Statutowe ograniczenia w zbywaniu wynikają z określonego w (i) §7 prawa pierwszeństwa akcjonariuszy posiadających akcje serii C i 

D, (ii) § 8 prawa pierwszeństwa, § 9 prawa przyłączenia. 

Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy posiadających akcje serii C i D  

Zgodnie z §7 Statutu jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy posiadających akcje imienne Spółki serii C lub D (odpowiednio „Akcjonariusz 

Akcji C Zbywający” lub „Akcjonariusz Akcji D Zbywający”) zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie akcji imiennych 

serii C lub D (odpowiednio „Akcje Serii C Zbywane” lub „Akcje Serii D Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem 

Spółki posiadającym akcje serii C lub D (odpowiednio „Proponowany Nabywca Akcji C” lub „Proponowany Nabywca Akcji D”), 

pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne serii C lub D (odpowiednio „Akcjonariusze Akcji C Nabywający” lub „Akcjonariusze 

Akcji D Nabywający”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na 

zasadach określonych w § 7 ust. 1 – 7 Statutu („Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D”). Każdy z Akcjonariuszy Akcji C 

Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa 

Akcjonariuszy Akcji C i D i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D. 

Szczegółowa procedura wykonania prawa pierwszeństwa oraz jego wygaśnięcia została opisana w § 7 ust 2 – 16 Statutu. 

Prawo pierwszeństwa  

Zgodnie z §8 Statutu jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy inny niż akcjonariusz posiadający wyłącznie akcje imienne serii C lub D 

(„Akcjonariusze Zbywający”) zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie akcji Spółki innych niż akcje imienne serii C lub 

D („Akcje Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostali akcjonariusze, z 
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których każdy dysponuje co najmniej 4-procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki na dzień złożenia przez Akcjonariusza 

Zbywającego oferty zbycia, („Akcjonariusze Nabywający”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych na zasadach 

określonych w §8 („Prawo Pierwszeństwa”). Każdy z Akcjonariuszy Nabywających może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z 

Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa. Akcjonariusz Zbywający ma 

obowiązek powiadomić każdego z Akcjonariuszy Nabywających o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz Proponowanego 

Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. Szczegółowa procedura wykonania prawa 

pierwszeństwa oraz jego wygaśnięcia została opisana w §8 ust. 2 – 16 Statutu. 

Prawo przyłączenia 

Każdemu z akcjonariuszy Spółki innych niż (i) Akcjonariusz Akcji C Zbywający lub Akcjonariusz Akcji D Zbywający (zgodnie §7 

Statutu) lub (ii) Akcjonariusz Zbywający (zgodnie z §8 Statutu) oraz (iii) akcjonariusze, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu 

Prawa Pierwszeństwa w ramach procedury określonej w §7 albo §8 (w zależności który ma zastosowanie) (zwanym na potrzeby §9 

„Akcjonariuszami Uprawnionymi”) w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych 

lub Akcji Zbywanych na rzecz niebędącego akcjonariuszem Spółki, odpowiednio, Proponowanego Nabywcy Akcji C, Proponowanego 

Nabywcy Akcji D lub Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie 

Akcjonariusza Akcji C Zbywającego. Akcjonariusza akcji D Zbywającego lub Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych w 

§9 Statutu („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Akcje Serii C Zbywane, 

Akcje Serii D Zbywane lub Akcje Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu odpowiednio: Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i 

D, Prawa Pierwszeństwa Krokus Chem albo Prawa Pierwszeństwa, w zależności które ma zastosowanie. Każdy z Akcjonariuszy 

Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym 

zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do zbycia Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych 

lub Akcji Zbywanych na rzecz, odpowiednio: Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących, Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących lub Krokus 

Chem lub Akcjonariuszy Akceptujących w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusza Akcji C i D lub Prawa 

Pierwszeństwa Krokus Chem lub Prawa Pierwszeństwa, a zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega jakiemukolwiek 

prawu pierwszeństwa opisanemu w §7-8 Statutu. Szczegółowe zasady wykonania Prawa Przyłączenia zostały opisane w §9 ust 2 – 7 

Statutu. 

Opisane powyżej ograniczenia zbywania akcji imiennych zgodnie z §10 Statutu nie znajdują zastosowania w przypadkach 

określonych w §10 Statutu. Przeniesienie akcji imiennych w Spółce na jakąkolwiek osobę stanowiące naruszenie postanowień §6 - 10 

Statutu jest z mocy Statutu bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki. 

6. Informacje o papierach wartościowych oferowanych/dopuszczanych do obrotu giełdowego  

6.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii B i 1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych do nabycia w Ofercie Publicznej jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.819.865 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B i C oferowanych przez Sprzedających w ramach publicznej subskrypcji.  

Akcje Oferowane oraz dopuszczane do obrotu zostaną zdematerializowane. Papiery wartościowe będące przedmiotem oferty 

publicznej na terytorium Polski lub podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu 

od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW – instytucją pełniącą funkcje depozytowe i rozrachunkowe w Polsce, tj. ich 

dematerializacji.  

Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Wyjątkiem od wskazanej zasady są papiery wartościowe 

zapisane na rachunkach zbiorczych – w takim przypadku uprawnionym z takich papierów wartościowych nie jest posiadacz rachunku. 

Za osobę uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym uważana jest osoba wskazana podmiotowi 

prowadzącemu taki rachunek przez jego posiadacza, w liczbie wynikającej z takiego wskazania. Umowa zobowiązująca do 

przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na 

rachunku papierów wartościowych. W odniesieniu do papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym za świadectwo 

depozytowe uważa się dokument o treści tożsamej z treścią świadectwa depozytowego, sporządzony w języku polskim lub angielskim 

i wystawiony przez posiadacza takiego rachunku. 

6.2. Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu  

Będące przedmiotem dopuszczenia i Oferty akcje serii B i serii C zostały wyemitowane zgodnie z prawem polskim, na podstawie 

uchwały nr 2 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. w związku z połączeniem Emitenta z 

jedynym wówczas akcjonariuszem Emitenta, spółką Krokus Chem sp. z o.o. jako spółką przejmowaną przez Emitenta. W wyniku 

połączenia kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 28 783 000 zł o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 29 283 000 zł wskutek 
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emisji 6.440.000 akcji serii B oraz 3.560.000 akcji serii C z przeznaczeniem do objęcia przez wspólników Krokus Chem sp. z o.o. 

Akcje serii B i C zostały opłacone majątkiem spółki Krokus Chem sp. z o.o. Akcje serii B zostały wyemitowane jako akcje zwykłe 

imienne, natomiast akcje serii C zostały wyemitowane jako akcje imienne uprzywilejowane co do głosu. 

W dniu 29 maja 2014 roku na podstawie art. 334 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 ust. 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki 

dokonał zamiany wszystkich 6.440.000 akcji imiennych serii B i części akcji imiennych serii C w liczbie 1.630.327 na akcje zwykłe na 

okaziciela serii B i C. 

Podstawa prawna emisji oraz waluta Akcji  

Na podstawie Prospektu nie dochodzi do emisji Akcji Oferowanych. 

Walutą Akcji jest złoty (PLN). 

6.3. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego 

Podstawą prawną ubiegania się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu giełdowego jest przedstawiona poniżej uchwała 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

„UCHWAŁA Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 

z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2014 roku 

 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLWAX Spółka Akcyjna („Spółka”), działając w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 roku, Nr 94) („Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi”) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 1382) („Ustawa 

o Ofercie Publicznej”), a także § 12 ust 12 pkt 16 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:  

§1 

1) Postanawia się, że akcje serii B w liczbie 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) i akcje serii C Spółki 

w liczbie 1.630.327 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) („Akcje”), będą przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, 

kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2) Akcje będą mogły podlegać dopuszczeniu oraz wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 ust. 1 

powyżej, o ile zostaną uprzednio zamienione z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Konwersja Akcji zostanie dokonana zgodnie z § 

4 ust. 10 Statutu Spółki na wniosek zainteresowanych akcjonariuszy złożony w trybie art. 335 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U nr 94 poz. 1037 ze zmianami) przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

§2 

Niniejszym postanawia się o dematerializacji Akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku 

ze sprzedażą części Akcji w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz ubiegania się o 

dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a także upoważnia się Zarząd do 

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

§3 

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru 

Finansowego, związanych z:  

a) przeprowadzeniem oferty publicznej;  

b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały; oraz  
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c) dematerializacją Akcji, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie, umowy z KDPW o rejestrację 

Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.  

§4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
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ROZDZIAŁ XVIII: WARUNKI OFERTY 

1. Podstawowe informacje o Ofercie 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych do nabycia w Ofercie Publicznej jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.819.865 akcji 

zwykłych na okaziciela oferowanych przez Sprzedających w ramach publicznej subskrypcji, w tym: 

 nie więcej niż 3.179.950 akcji Serii B oferowanych przez Krokus Chem S.à r.l., 

 nie więcej niż 80.100 akcji Serii C oferowanych przez Krokus Chem S.à r.l., 

 nie więcej niż 297.303 akcje Serii C oferowanych przez Dominika Tomczyka, 

 nie więcej niż 87.504 akcje Serii C oferowanych przez Iwara Przyklanga, 

 nie więcej niż 87.504 akcje Serii C oferowanych przez Vataro Holdings, 

 nie więcej niż 87.504 akcje Serii C oferowanych przez Patrycję Stokłosę. 

Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Emitenta o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela 

(wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,05 zł każda) w tym: 

 6.440.000 akcji serii B, 

 1.630.327 akcji serii C. 

2. Oferowanie i gwarantowanie Oferty 

Firmą inwestycyjną pełniącą funkcję podmiotu oferującego Akcje Oferowane oraz przyjmującą zapisy w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach Oferty Publicznej jest Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wspólna 47/49, (tel. +48 (22) 697 47 10, fax. +48 (22) 697 48 20, www.mdm.pl). 

Na Datę Prospektu Spółka ani Sprzedający nie zamierzają zawierać umowy o subemisję usługową oraz subemisję inwestycyjną w 

odniesieniu do Akcji Oferowanych. Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni funkcji subemitenta usługowego ani inwestycyjnego oraz 

nie zamierza pełnić takiej funkcji, jak również podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji 

Dopuszczanych. 

3. Terminy Oferty 

10 września 2014 roku Otwarcie Oferty Publicznej / Publikacja Prospektu 

15-18 września 2014 roku Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych 

15-18 września 2014 roku Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

do godz. 9:00 w dniu 19 września 2014 roku Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej 
liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, 
oferowanych w poszczególnych transzach. 

19-24 września 2014 roku Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym w 
dniach 19-23 września 2014 roku przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie 
wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane w 
związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu. 

do 24 września 2014 roku Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w 
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych / Zamknięcie Oferty Publicznej 

6 października 2014 roku - lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym 
GPW 

 

Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym terminów 

przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem 

terminu, którego dotyczy zmiana w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizacyjnego w 

sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. 

Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym 

nastąpi najpóźniej w aktualnym dniu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 
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Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 

upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, 

który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 12:00 (południe) w dniu upływu takiego skróconego terminu.  

4. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Publiczna kierowana jest do następujących grup inwestorów: 

 w Transzy Inwestorów Indywidualnych - do (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 

będących osobami prawnymi; zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem 

osób amerykańskich (ang. "U.S. person" w rozumieniu Regulacji S), które w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane 

posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje Oferowane; 

 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do inwestorów uprawnionych do udziału w budowie Księgi Popytu oraz do 

składania zapisów na Akcje Oferowane, tj. (i) do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami 

prawnymi, będących polskimi rezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, (ii) do zarządzających cudzym pakietem 

papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć 

Akcje Oferowane, (iii) do inwestorów instytucjonalnych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z 

wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki), niebędących jednocześnie osobami amerykańskimi (ang. "U.S. person" w 

rozumieniu Regulacji S). 

Ponadto do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą ci spośród wyżej wymienionych Inwestorów Instytucjonalnych, 

którzy otrzymali od Oferującego zaproszenie do udziału w budowie Księgi Popytu. 

Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Nierezydenci zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami swojego kraju 

zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

5. Ustalenie Ceny Akcji 

Cena Maksymalna 

Akcjonariusze Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego ustalą cenę maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na 

potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”). Po ustaleniu Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi 

do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że 

zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 11 września 2014 

roku, aneks ten zostanie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 11 września 2014 roku. 

Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie 

będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Cena Akcji zostanie ustalona przez Sprzedających z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego na poziomie nie wyższym niż Cena 

Maksymalna przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji będzie 

jednakowa dla wszystkich transz. 

Sposób ustalenia Ceny Akcji 

Ostateczną Cenę Akcji, ostateczną liczbę Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz podział Akcji 

Oferowanych na transze Sprzedający ustalą z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu 

budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych („Księga Popytu”). 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wśród inwestorów 

uprawnionych do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przeprowadzony zostanie proces budowy Księgi Popytu. W 

ramach procesu budowy Księgi Popytu, inwestorzy będą mogli składać deklaracje nabycia Akcji Oferowanych („Deklaracje”), w 

których określać będą w szczególności deklarowany popyt na Akcje Oferowane przy różnych poziomach ceny, nie wyższej jednak niż 

Cena Maksymalna.  

Na podstawie wyników budowy Księgi Popytu Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego ustalą ostateczną Cenę Akcji 

oraz dokonają wyboru inwestorów, do których skierowane zostaną przez Oferującego zaproszenia do złożenia i opłacenia zapisu w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na określoną liczbę Akcji Oferowanych („Zaproszenia”).  

Inwestorzy Instytucjonalni zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się z Oferującym (Dom 

Maklerski mBanku S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa). 
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Szczegółowe informacje dotyczące procesu budowy Księgi Popytu i zasad uczestniczenia w tym procesie dostępne będą w siedzibie 

Oferującego (Dom Maklerski mBanku S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa). 

Księga Popytu nie będzie ogłoszona ani w inny sposób podana do publicznej wiadomości. 

Informacja na temat Ceny Akcji zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. 

Informacje o rozbieżności pomiędzy ceną akcji w Ofercie Publicznej, a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na 

nabycie papierów wartościowych w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub papierów wartościowych, 

co do których przysługuje prawo nabycia 

Nie dotyczy.  

6. Podział Oferty na transze 

Akcje Oferowane oferowane w ramach Oferty Publicznej zostaną zaoferowane w podziale na Transzę Inwestorów Indywidualnych 

oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym intencją Sprzedających jest przydzielenie w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych około 80% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych ok. 20% ostatecznej 

liczby Akcji Oferowanych. 

Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje 

Oferowane, Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wspólnie podejmą decyzję o ustaleniu ostatecznej liczby Akcji 

Oferowanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach 

poszczególnych transz. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, a najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje 

Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż w związku z niezamieszczeniem w Prospekcie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, podziału ich na 

transze oraz Ceny Akcji, osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie 

Akcji Oferowanych, podziału ich na transze oraz Cenie Akcji przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu. Stosowne oświadczenie na piśmie powinno być złożone w jednym z poszczególnych POK firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapisy w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie 

Akcji Oferowanych, podziału ich na transze oraz Cenie Akcji, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie 

Publicznej. Sprzedający zastrzegają sobie możliwość dokonania na podstawie rekomendacji Oferującego przesunięć Akcji 

Oferowanych pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w tych transzach z zastrzeżeniem, że w takim przypadku 

mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Oferowane niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy do transzy, w której popyt 

zgłoszony przez inwestorów przewyższał ich podaż. 

7. Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK domów maklerskich, których lista 

zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej w 

sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, najpóźniej przed rozpoczęciem zapisów w tej transzy. Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji 

Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do 

posiadania rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, w którym będzie składał zapis na Akcje Oferowane. W Transzy Inwestorów 

Indywidualnych zapisy składane są po Cenie Maksymalnej. 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinien przy składaniu zapisu okazać 

odpowiednie dokumenty identyfikacyjne zgodnie z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w POK-ach firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapis.  

Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji Oferowanych, a 

łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 800.000 Akcji Oferowanych. Jeśli 

łącznie zapisy złożone przez jednego inwestora w jednym podmiocie przyjmującym zapisy przekroczą 800.000 Akcji Oferowanych, 

zapisy takie zostaną uznane za złożone łącznie na 800.000 Akcji Oferowanych. Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację 

minimalnego i maksymalnego limitu liczby Akcji Oferowanych w złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zapisach w jednym 

podmiocie oraz ewentualną redukcję wielkości Akcji Oferowanych w tych zapisach ponosi podmiot przyjmujący zapis. 
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Terminy przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostały wskazane w Rozdziale XVIII pkt 3 Prospektu „Terminy 

Oferty”. Informacje na temat wysokości wpłat i sposobu opłacenia zapisów zostały wskazane w Rozdziale XVIII pkt 8 Prospektu 

„Zasady płatności za Akcje Oferowane”. 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Z zastrzeżeniem zapisów poniżej, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów a zapisy na 

Akcje Oferowane mogą dotyczyć dowolnej liczby Akcji Oferowanych, przy czym liczba ta nie może przekraczać całkowitej liczby Akcji 

Oferowanych oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy złożone na łącznie większą liczbę Akcji 

Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych oferowanych w tej transzy, będą traktowane jako zapisy ważne, złożone na maksymalną 

liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego dokonają wyboru 

Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostaną przez Oferującego Zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę 

Akcji Oferowanych po Cenie Akcji. Zaproszenia będą kierowane tylko do tych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy w złożonych przez 

siebie Deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż Cena Akcji. Inwestorzy Instytucjonalni składają zapisy po Cenie Akcji Oferowanych. 

Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Sprzedających ani Oferującego do wystosowania Zaproszenia do Inwestora 

Instytucjonalnego, który złożył Deklarację. Jednakże w przypadku wystosowania do Inwestora Instytucjonalnego Zaproszenia, 

inwestor ten jest zobowiązany do złożenia zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych, która będzie nie większa niż 

liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia przez danego Inwestora Instytucjonalnego w złożonej przez niego Deklaracji 

(Inwestor Instytucjonalny może również złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym łączne zapisy złożone przez danego inwestora nie 

mogą opiewać na większą liczbę Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia przez danego Inwestora Instytucjonalnego w złożonej 

przez niego Deklaracji). 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Oferującego w jego siedzibie – ul. 

Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa. Inwestor Instytucjonalny, który otrzymał Zaproszenie do złożenia zapisu w związku z udziałem w 

procesie budowy Księgi Popytu, jest zobowiązany do złożenia zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych.  

W przypadku dokonania zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zaproszeniu, zapis taki uznany zostanie za 

ważny z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Sprzedający będą mogli nie przydzielić Akcji Oferowanych w ogóle lub przydzielić je w 

liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Rozdziale XVIII pkt 9 Prospektu „Przydział Akcji 

Oferowanych”. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zaproszeniu, zapis taki zostanie 

uznany za ważny z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Sprzedający nie będą zobowiązani do przydzielenia takiemu inwestorowi 

większej liczby Akcji Oferowanych niż wskazana w Zaproszeniu. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych 

niż objęta ofertą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zapis taki zostanie uznany jako zapis na maksymalną liczbę Akcji 

Oferowanych objętych tą transzą. 

Niezależnie od faktu uczestnictwa w procesie budowy księgi popytu, Inwestorzy mogą składać zapisy na zasadach ogólnych na 

minimum 25.000 Akcji Oferowanych i nie więcej niż liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Inwestorzy, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie księgi popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia złożyli w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis na Akcje Oferowane na zasadach ogólnych, powinni zapoznać się z zasadami przydziału 

Akcji Oferowanych opisanymi w Rozdziale XVIII pkt 9 Prospektu „Przydział Akcji Oferowanych”. 

Inwestor Instytucjonalny składając zapis powinien okazać dokumenty, z których wynika jego status prawny oraz zasady reprezentacji. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane przez firmę zarządzającą cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie polega na 

złożeniu przez tę firmę formularza zapisu oraz dołączeniu do niego listy inwestorów, w imieniu których składany jest zapis. Lista taka 

musi zawierać, w odniesieniu do każdego inwestora, dane wymagane przez formularz zapisu oraz musi być podpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania firmy zarządzającej cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.  

Niezależnie od uczestnictwa w procesie budowy Księgi Popytu Sprzedający mogą również za pośrednictwem Oferującego 

wystosować do wybranych Inwestorów Instytucjonalnych dodatkowe zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych. 

Terminy przyjmowana zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały wskazane w Rozdziale XVIII pkt 3 Prospektu „Terminy 

Oferty”. Informacje na temat wysokości wpłat i sposobu opłacenia zapisów zostały wskazane w Rozdziale XVIII pkt 8 Prospektu 

„Zasady płatności za Akcje Oferowane”. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich transz w ramach Oferty Publicznej 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę 

składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem 

sytuacji opisanej w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej oraz jeśli wcześniej zostanie ogłoszone niedojście Oferty do skutku. 
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Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach formularza zapisu dostępnego w miejscach 

przyjmowania zapisów. Na dowód złożenia zapisu osoba składająca zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego 

formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Natomiast drugi egzemplarz formularza 

zapisu zachowa podmiot przyjmujący zapis. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia 

formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi składający zapis na Akcje Oferowane. 

Za złożenie formularza zapisu na Akcje Oferowane uznaje się także wydruk komputerowy podpisany przez inwestora i zawierający 

wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu. 

Składając zapis inwestor podpisuje oświadczenie, iż: 

 zapoznał się z Prospektem oraz akceptuje treść Prospektu, w tym warunki Oferty Publicznej oraz zgadza się na 

przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie; 

 zapoznał się z treścią Statutu Spółki i wyraża zgodę na jego brzmienie; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty 

Publicznej oraz oświadcza, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuje do wiadomości, że 

przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

 wyraża zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z 

dokonanym zapisem na Akcje Oferowane przez podmiot przyjmujący zapis – Oferującemu, Sprzedającym i Spółce, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Akcje Oferowane nabyte w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną zdeponowane na rachunku inwestycyjnym inwestora, z 

którego został złożony zapis. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestor może, wraz z formularzem zapisu na Akcje 

Oferowane, złożyć dyspozycję deponowania wszystkich akcji na prowadzonym dla niego rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim 

(albo odpowiednio banku uprawnionym do prowadzenia rachunków inwestycyjnych). Składając dyspozycję deponowania inwestor 

podaje numer ww. rachunku, nazwę prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do poinformowania podmiotu, w którym 

składany jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i 

nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja deponowania zawarta jest w formularzu zapisu.  

Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem 

Internetu), o ile regulacje firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis dopuszczają taką możliwość. 

Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Szczegółowe zasady składania zapisów, które nie zostały uregulowane 

w Prospekcie, w tym zasady składania zapisów przez pełnomocników, winny być zgodne z regulacjami firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na inne 

koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie 

zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem 

wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że 

wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują 

odsetki ani odszkodowanie. Informacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi znajdują się w Rozdziale XX Prospektu „Opodatkowanie”. 

Warunki oraz okres wycofania się ze skutków prawnych zapisu 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks 

do Prospektu, osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed opublikowaniem takiego aneksu w sposób, w jaki został 

udostępniony Prospekt, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z poszczególnych 

POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż w ciągu 

dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

przysługuje, jeżeli aneks do Prospektu jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o 

których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych lub w związku z czynnikami, które 

zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. 

Ponadto osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, 

ich podziału na transze oraz Cenie Akcji, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Stosowne 

oświadczenie na piśmie powinno być złożone w jednym z poszczególnych POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie 

dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, ich podziału 

na transze oraz Cenie Akcji, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej. Wzór stosownego 

oświadczenia dostępny będzie w POK-ach firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy. 
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8. Zasady płatności za Akcje Oferowane 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany za pośrednictwem 

systemu GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku inwestycyjnym lub na rachunku w banku 

depozytariuszu (w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez bank) środki 

pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o 

ewentualne dodatkowe prowizje lub koszty firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. 

W przypadku gdy ostatecznie ustalona Cena Akcji będzie niższa niż Cena Maksymalna, nadpłata zostanie zwrócona inwestorom. 

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów środków pieniężnych zostały zamieszczone w Rozdziale XVIII pkt 11 Prospektu 

„Informacja o odwołaniu Oferty, odstąpieniu od jej przeprowadzenia oraz jej zawieszeniu”. Wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane 

mogą być wyłącznie w PLN. 

Wpłaty na Akcje Oferowane objęte zapisami mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji 

sprzedaży pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień sesji GPW, na której nastąpi 

przydział Akcji Oferowanych inwestorom, oraz pod warunkiem zaakceptowania takiej formy przez firmę inwestycyjną przyjmującą 

zapis. 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinna zostać zablokowana w chwili składania 

zapisu.  

Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych powoduje nieważność zapisu w całości. 

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane w związku z uczestnictwem w budowie księgi 

popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 

września 2014 roku została uznana na rachunku Oferującego.  

Informacja o numerze rachunku, na jaki powinny zostać dokonane wpłaty na Akcje Oferowane, będzie dostępna w siedzibie 

Oferującego. Wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane mogą być wyłącznie w PLN przelewem na ww. rachunek. Przez wpłatę w 

pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i Ceny Akcji Oferowanych.  

W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis na Akcje Oferowane objęte zapisem uznany 

zostanie za złożony na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Sprzedający, 

z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, będą mieli prawo nie przydzielić Akcji Oferowanych w ogóle lub przydzielić je według 

własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Rozdziale XVIII pkt 9 Prospektu „Przydział Akcji Oferowanych”. 

9. Przydział Akcji Oferowanych 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapis i opłacili go 

po Cenie Akcji z tym zastrzeżeniem, że zapisy będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi na 

sesji GPW nie później niż w terminie czterech dni roboczych od dnia zakończenia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Oferty 

Publicznej. Termin zamknięcia Oferty Publicznej oraz termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostały 

wskazane w Rozdziale XVIII pkt 3 Prospektu „Terminy Oferty”.  

Jeżeli liczba Akcji Oferowanych, na które złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, nie przekroczy 

liczby Akcji Oferowanych oferowanych w tej transzy, Inwestorom Indywidualnym zostaną przydzielone Akcje Oferowane w liczbie 

wynikającej z prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. Jeżeli liczba Akcji Oferowanych, na które złożono prawidłowo opłacone 

zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział Akcji Oferowanych 

zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje 

Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi przez 

GPW. 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Podstawę przydziału Akcji Oferowanych Inwestorowi Instytucjonalnemu stanowi prawidłowo złożony i opłacony – zgodnie z zasadami 

opisanymi w Prospekcie – zapis na Akcje Oferowane. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone przez Sprzedających, w pierwszej kolejności 

Inwestorom Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo 
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złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. W odniesieniu do tych Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną 

przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. 

W dalszej kolejności Akcje Oferowane zostaną przydzielone według uznania Sprzedających, z uwzględnieniem rekomendacji 

Oferującego, wszystkim pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane w 

sposób opisany w Rozdziale XVIII pkt 7 Prospektu „Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane”. 

W przypadku, gdyby po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych zgodnie z powyższą procedurą nie wszystkie Akcje Oferowane w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały przydzielone, Sprzedający zastrzegają sobie możliwość dokonania z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego przesunięcia nieobjętych Akcji Oferowanych do Transzy Inwestorów Indywidualnych, o ile popyt zgłoszony 

przez Inwestorów Indywidualnych w tej transzy będzie przewyższał podaż Akcji Oferowanych. 

Dokonanie przez inwestora wpłaty niepełnej lub dokonanie zapisu na inną liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zaproszeniu 

pomimo uznania takiego zapisu za ważny, oznaczać będzie, że Sprzedający z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego będą mieli 

prawo przydzielić Akcje Oferowane według swojego uznania lub nie przydzielić ich w ogóle. 

Informacje dodatkowe dla wszystkich transz 

Informacja o oferowanych Akcjach Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie przekazana do wiadomości wraz z informacją 

o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w sposób opisany w Rozdziale XVIII pkt 6 Prospektu „Podział Oferty na transze”.  

Informacja o wynikach Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch 

tygodni od zakończenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych. 

Przed przydziałem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni uchylili się od skutków 

złożonych zapisów w trybie art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą zostać przesunięte do puli Akcji 

Oferowanych przydzielanej Inwestorom Instytucjonalnym. 

Przed przydziałem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni uchylili się od skutków 

złożonych zapisów w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie złożyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili w 

terminie złożonych zapisów, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział 

w procesie budowania Księgi Popytu, jak również tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, pod warunkiem 

prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane 

na zasadach określonych w Prospekcie. W sytuacji, w której Inwestorzy Instytucjonalni uchylili się od skutków złożonych zapisów w 

trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie złożyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili w terminie złożonych 

zapisów, nie przewiduje się przydzielenia takich Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, zaś ewentualny przydział takich Akcji 

Oferowanych innym Inwestorom Instytucjonalnym nie wpłynie na ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty 

w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Sprzedający nie będą zawiadamiać indywidualnie inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych. Informację dotyczącą liczby 

Akcji Oferowanych przydzielonych danemu inwestorowi każda z osób będzie mogła uzyskać w POK firmy inwestycyjnej przyjmującej 

zapis na Akcje Oferowane. Zwraca się uwagę inwestorom, iż rozpoczęcie obrotu Akcjami Oferowanymi nie jest uzależnione od 

uzyskania przez inwestora informacji o liczbie przydzielonych im Akcji Oferowanych. 

10. Rozliczenie 

Niezwłocznie po rozliczeniu przez KDPW sesji GPW, na której dokonany zostanie przydział Akcji Oferowanych, na rachunkach 

papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, z których został złożony zapis, zostaną zapisane Akcje Oferowane. 

11. Informacja o odwołaniu Oferty, odstąpieniu od jej przeprowadzenia oraz jej zawieszeniu 

Informacje o odwołaniu Oferty Publicznej 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych Sprzedający z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego mogą podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej. Decyzja o odwołaniu Oferty Publicznej może zostać 

podjęta bez podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b pkt 

2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych Sprzedający z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.: 
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 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę, Ofertę lub na działalność Spółki; 

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji Spółki, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność; 

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Spółki mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki; 

 zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych w 

przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; 

 niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów wysokiej jakości, tj. w szczególności ze strony instytucji 

finansowych o uznanej marce, funkcjonujących na rynku kapitałowym; 

 niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej; 

 sytuację, gdy przewidywany poziom Ceny Akcji okaże się nie być satysfakcjonujący dla Sprzedających; 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie 

Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Spółki lub Sprzedających. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej stosowna decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie 

art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej wszystkie złożone zapisy zostaną uznane za nieważne. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej Spółka nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym prowadzonym przez GPW ani na żadnym innym rynku 

równoważnym. 

Informacje o zawieszeniu Oferty Publicznej 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych Sprzedający, z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania przyczyn. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych Sprzedający, z uwzględnieniem 

rekomendacji Oferującego, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadku, gdy wystąpią zdarzenia lub zjawiska, 

które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

inwestorów nabywających Akcje Oferowane. 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez 

Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 

komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Natomiast jeżeli decyzja ta zostanie podjęta po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie 

podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki 

został opublikowany Prospekt. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty 

Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie komunikatu 

aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych, złożone przez 

inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże inwestorzy będą 

mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnym POK firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni roboczych od 

dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu. 

Zasady zwrotu środków w przypadku nadpłaty lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia 

Rozliczenie Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonane za pośrednictwem KDPW po dokonaniu 

przydziału na specjalnej sesji GPW. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji 

Oferowanych lub których zapisy zostały zredukowane oraz w przypadku gdy Cena Akcji będzie niższa niż Cena Maksymalna, nastąpi 

poprzez odblokowanie kwot nadpłaty na rachunkach, z których inwestorzy subskrybowali Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu 

rozliczenia przez KDPW sesji GPW, na której dokonano przydziału. 

Rozliczenie Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonane za pośrednictwem Oferującego. Zwrot 

nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy zostały 

zredukowane, nastąpi na rachunki wskazane na formularzach zapisu w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania przydziału Akcji 

Oferowanych. 
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W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki 

Inwestorów Indywidualnych, z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia o 

odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej oraz złożenia przez inwestorów stosownego oświadczenia w dowolnym POK firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia 

opublikowania stosownego aneksu do Prospektu w związku z uchyleniem się od skutków prawnych złożonych zapisów, wpłaty 

dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na rachunki Inwestorów Instytucjonalnych 

wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki Inwestorów Indywidualnych, z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie oświadczenia w związku z opublikowaniem 

stosownego aneksu do Prospektu lub też podania informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty 

Publicznej oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach oraz Cenie Akcji, wpłaty dokonane 

przez inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków pieniężnych zostanie 

dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot innych poniesionych kosztów. 

12. Stabilizacja  

Na Datę Prospektu Spółka ani Sprzedający nie zamierzają podpisać umowy o stabilizację w związku z Ofertą Publiczną. 

W ramach Oferty Publicznej nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu 

„greenshoe”. 

13. Dematerializacja, dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i notowanie Akcji 

Dotychczas Akcje nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Intencją Spółki jest dopuszczenie, a następnie 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych Spółki. Spółka zamierza złożyć 

wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki, w tym wszystkich Akcji 

Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym GPW. 

W przypadku nie spełnienia przez Spółkę wymogów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Spółka będzie 

wnioskowała o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku równoległym GPW. Jednocześnie Spółka nie 

zamierza wnioskować o dopuszczenie ww. papierów wartościowych do obrotu poza rynkiem regulowanym w przypadku ich 

niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z: (i) Ofertą oraz (ii) dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego zamiarem Spółki jest docelowa 

rejestracja 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, 

docelowo pod tym samem kodem ISIN. 

Po zatwierdzeniu Prospektu Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW tak, aby rejestracja Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych nastąpiła w terminie 

umożliwiającym dokonanie ich przydziału Inwestorom Indywidualnym oraz zapisanie tych akcji na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów Indywidualnych na zasadach i w terminie określonym w niniejszym Prospekcie. Po zatwierdzeniu 

Prospektu Spółka złoży również wiosek o rejestrację pozostałych akcji Spółki, które będą objęte wnioskami o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu giełdowego, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do notowań na GPW wymaga m.in.: (i) podjęcia przez Zarząd GPW uchwał o dopuszczeniu 

i wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na GPW po spełnieniu przez Spółkę warunków takiego dopuszczenia i wprowadzenia oraz (ii) 

zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie prowadzonym przez KDPW. 

Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na GPW w znacznej mierze zależy od spełnienia przez Spółkę warunków, jakie wyznaczają 

regulacje GPW. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie GPW zostaną spełnione i 

akcje Spółki zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW. W przypadku, gdyby warunki określone w 

Regulaminie GPW nie zostały spełnione, wówczas Spółka będzie wnioskowała o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych 

do obrotu na rynku równoległym. Jednocześnie Spółka nie zamierza wnioskować o dopuszczenie ww. papierów wartościowych do 

obrotu poza rynkiem regulowanym w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

Ponadto w przypadku odwołania Oferty Publicznej lub odstąpienia od jej przeprowadzenia Spółka nie będzie ubiegać się o 

dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym ani poza rynkiem regulowanym. 
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W przypadku zmiany zamiarów Spółki odnośnie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu giełdowego informacja 

taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w 

trybie, w jakim został opublikowany Prospekt. W przypadku publikacji ww. aneksu przed przydziałem Akcji Oferowanych, termin tego 

przydziału zostanie odpowiednio przesunięty. 

Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorów na czynnik ryzyka, o którym mowa w Rozdziale II pkt 3 Prospektu „Ryzyka związane z 

ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami” („Ryzyko niedopuszczenia lub opóźnionego dopuszczenia Akcji 

Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym”). 

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku GPW będzie przeprowadzane na podstawie 

Prospektu. 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Książęcej 4, 00-498 Warszawa. W Ofercie nie występuje agent ds. płatności. 

14. Ograniczenia możliwości nabywania Akcji Oferowanych 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce 

Prospekt został sporządzony wyłącznie na potrzeby Oferty przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej na terytorium Polski. 

Ani Spółka, ani Akcjonariusze Sprzedający nie podejmowali i nie będą podejmować działań stanowiących ofertę publiczną Akcji 

Oferowanych poza terytorium Polski, jak również nie będą rozpowszechniać Prospektu bądź jakiegokolwiek innego materiału 

ofertowego lub promocyjnego dotyczącego Spółki lub Akcji Oferowanych w żadnej jurysdykcji, w której mogłoby to stanowić ofertę 

publiczną lub mogłoby wiązać się z obowiązkiem podjęcia dodatkowych działań związanych z zatwierdzeniem, rejestracją czy też 

zgłoszeniem Prospektu lub innych dokumentów ofertowych czy promocyjnych we właściwym organie nadzoru. Akcje Oferowane nie 

mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty lub sprzedaży, a Prospekt nie może być rozpowszechniany ani 

publikowany na lub z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, inaczej niż z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i 

regulacji właściwych dla danego kraju lub jurysdykcji. 

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mogą podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby 

posiadające Prospekt powinny więc zapoznać się z wszelkimi ograniczeniami tego rodzaju, przestrzegać takich ograniczeń oraz zasad 

przeprowadzania ograniczonych działań promocyjnych w związku z Ofertą, uwzględniając ograniczenia przedstawione poniżej. 

Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi obowiązującymi 

w danej jurysdykcji.  

Prospekt nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych w 

Prospekcie adresowanych do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej 

oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów wartościowych jest niezgodne z prawem. 

Stany Zjednoczone Ameryki 

Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani przez 

właściwy do spraw papierów wartościowych organ nadzoru któregokolwiek stanu lub którejkolwiek jurysdykcji w Stanach 

Zjednoczonych, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach 

Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi 

przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki.  

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission, „SEC”), stanowe komisje 

papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani inne amerykańskie organy nadzoru nie wydały żadnej decyzji 

zatwierdzającej Akcje Oferowane ani odmawiającej zatwierdzenia Akcji Oferowanych, nie rozpatrzyły merytorycznie, nie zatwierdziły 

warunków oferowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ani nie oceniły poprawności bądź adekwatności informacji 

przedstawionych w niniejszym Prospekcie. Wszelkie odmienne oświadczenia stanowią przestępstwo w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki. 

Europejski Obszar Gospodarczy 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium Polski. W żadnym innym Państwie 

Członkowskim nie była ani nie jest prowadzona publiczna oferta Akcji Oferowanych. 

W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego EOG (innego niż Polska), które przyjęło Dyrektywę Prospektową (każde z nich 

zwane dalej „Odpowiednim Państwem Członkowskim”), począwszy od dnia implementacji Dyrektywy Prospektowej w Odpowiednim 
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Państwie Członkowskim („Data Przyjęcia Dyrektywy Prospektowej”) w danym Odpowiednim Państwie Członkowskim nie została ani 

nie zostanie przeprowadzona publicznie oferta Akcji Oferowanych inna niż: 

 kierowana do podmiotu będącego inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej; 

 kierowana do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych (lub 150 osób fizycznych lub prawnych, jeśli Odpowiednie 

Państwo Członkowskie implementowało Dyrektywę 2010/73/UE) innych niż inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2(1)(e) 

Dyrektywy Prospektowej; lub 

 we wszelkich innych okolicznościach przewidzianych w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej, 

 ile taka oferta Akcji Oferowanych nie prowadziłaby do powstania obowiązku opublikowania prospektu na mocy art. 3 

Dyrektywy Prospektowej na terenie Odpowiedniego Państwa Członkowskiego. 

Dla potrzeb Prospektu wyrażenie „oferta publiczna Akcji Oferowanych” w odniesieniu do dowolnych Akcji Oferowanych w dowolnym 

Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza przekazanie, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków przekazu, 

wystarczających informacji w zakresie warunków oferty oraz dotyczących Akcji Oferowanych będących przedmiotem oferty, których 

zakres umożliwi inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub objęciu Akcji Oferowanych, przy czym zakres i forma takiego przekazania 

informacji może być różna w różnych Odpowiednich Państwach Członkowskich z uwagi na postanowienia prawa implementujące 

Dyrektywę Prospektową w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim, a wyrażenie „Dyrektywa Prospektowa” oznacza Dyrektywę 

2003/71/WE (ze zmianami, a w szczególności Dyrektywą Zmieniającą Dyrektywę Prospektową z 2010 roku, w zakresie w jakim 

zostały wdrożone w Odpowiednim Państwie Członkowskim) i obejmuje wszelkie odpowiednie środki implementujące ją w każdym 

danym Odpowiednim Państwie Członkowskim a wyrażenie „Dyrektywa Zmieniająca Dyrektywę Prospektową z 2010 roku” oznacza 

Dyrektywę 2010/73/UE. 

Wielka Brytania 

Na terytorium Wielkiej Brytanii osoby niebędące Właściwymi osobami z Wielkiej Brytanii nie powinny polegać na informacjach 

zawartych w Prospekcie, ani wykorzystywać ich do podejmowania jakichkolwiek czynności. W Wielkiej Brytanii każda inwestycja lub 

działalność inwestycyjna, której dotyczy Prospekt może być dokonywana lub podejmowana jedynie przez Właściwe Osoby z Wielkiej 

Brytanii. Osoby niebędące Właściwymi Osobami z Wielkiej Brytanii nie powinny polegać na niniejszym Prospekcie ani podejmować 

jakichkolwiek decyzji na jego podstawie. 

15. Koszty Oferty 

Prowizja Oferującego oraz Doradcy Finansowego 

Prowizja Oferującego oraz Doradcy Finansowego za sporządzenie wybranych części Prospektu, zarządzanie Ofertą oraz plasowanie 

Akcji Oferowanych wynosi nie więcej niż 2,35% całkowitych wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako iloczyn liczby Akcji 

Oferowanych przydzielonych w Ofercie i Ceny Akcji). Prowizja będzie płatna przez Akcjonariuszy Sprzedających proporcjonalnie do 

liczby Akcji Oferowanych ostatecznie sprzedanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Sprzedających w ramach Oferty. Wysokość 

prowizji płatnej przez Akcjonariuszy Sprzedających zostanie pomniejszona o łączoną kwotę 180 tys. zł netto, która to kwota zostanie 

zapłacona przez Spółkę. 

Pozostałe koszty Oferty 

W ocenie Spółki pozostałe, nie wymienione wyżej koszty związane z Ofertą, które będą poniesione przez Spółkę, ukształtują się na 

poziomie około 575 tys. zł netto i będą obejmować następujące koszty: (i) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty, (ii) sporządzenie 

Prospektu, z uwzględnieniem wynagrodzenia na rzecz doradców zewnętrznych Spółki, (iii) promocję Oferty wraz z drukiem Prospektu 

oraz (iv) koszty pozostałe, w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW.  

Ponadto Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz wybranych doradców dodatkowe wynagrodzenie z tytułu poniesionych przez nich 

kosztów w związku z Ofertą. 

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie 

raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

16. Umowa z animatorem rynku/emitenta 

W dniu 2 września 2014 roku Spółka podpisała z Oferującym umowę o wykonywanie funkcji animatora emitenta. Na podstawie 

powyższej umowy Oferujący zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora Emitenta w rozumieniu § 88 i następnych Regulaminu 

GPW poprzez składanie we własnym imieniu i na własny rachunek ofert kupna i sprzedaży akcji Emitenta na GPW. Umowa została 

zawarta na czas nieokreślony oraz wchodzi w życie, pod warunkiem niewyrażenia przez Zarząd GPW sprzeciwu w trybie § 88 ust. 5 

Regulaminu GPW.  
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ROZDZIAŁ XIX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

1. Wprowadzenie 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki objętymi Prospektem określone są w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w innych 

przepisach prawa oraz w Statucie Spółki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecane jest skorzystanie z porady 

uprawnionych doradców prawnych.  

2. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia akcji spółki publicznej 

2.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 7 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z 

chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania 

odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze 

zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać 

przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy 

w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W przypadku, gdy nabycie zdematerializowanych papierów 

wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na 

rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie. 

Szereg ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Spółki związany jest z posiadaniem informacji poufnych. 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, informacją poufną jest – określona w sposób precyzyjny – 

informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku 

instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, 

a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z 

nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 

i. jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których 

wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny 

potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę 

powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

ii. mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać 

wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; 

iii. w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter 

informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o 

takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy 

spełnieniu przesłanek określonych powyżej w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z art. 156 ust 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy kto: 

i. posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub 

w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: (i) członkowie zarządu, (ii) rady nadzorczej, (iii) 

prokurenci lub (iv) pełnomocnicy Spółki lub wystawcy, (v) jego pracownicy, (vi) biegli rewidenci albo inne osoby pozostające 

ze Spółką lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub (vii) akcjonariusze 

spółki publicznej, lub osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyżej, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec Spółki lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w 

stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub (viii) maklerzy lub doradcy 

ii. posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

iii. posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 

- nie może wykorzystywać takiej informacji. 

Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby, o których mowa w ust. 1 art. 156 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, nie mogą: 

i. ujawniać informacji poufnej; 
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ii. udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których dotyczy ta informacja. 

Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu 

lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub 

zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej 

osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

i. są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych 

państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, 

czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

ii. nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego 

w pkt (i); 

iii. są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 

przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem 

jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 

iv. nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich 

cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt (iii). 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, 

umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

i. jednego lub kilku spółek lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

ii. jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi; 

iii. nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. 

Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej zostały określone w art. 156 ust. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

natomiast wyjątki od zakazu wykorzystywania informacji poufnej zostały określone w art. 156 ust. 7 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. 

Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub 

pełnomocnicy Spółki lub wystawcy, pracownicy Spółki, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające ze Spółką lub wystawcą w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać 

lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powiązanych ani też dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 

powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Powyżej wskazane osoby nie mogą, w 

czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do 

nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji 

Spółki oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Okresem zamkniętym jest:  

i. okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Spółki, akcji Spółki lub instrumentów finansowych 

powiązanych z akcjami Spółki, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;  

ii. w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych – chyba, że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 

których sporządzany jest dany raport;  

iii. w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy 
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od pierwszego ze wskazanych – chyba że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 

podstawie których sporządzany jest dany raport;  

iv. w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 

podstawie których sporządzany jest dany raport. 

Wyjątki od zakazów i wymogów związanych z okresami zamkniętymi zostały określone w art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych Spółki albo będące jego prokurentami lub inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze, 

które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do 

przekazywania KNF oraz Spółce informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, 

transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych 

powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania 

się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

i. papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 

wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;  

ii. dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej, z wyjątkiem oferty 

publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto, zgodnie z art. 161a ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zakazy, o których mowa w art. 156 – 160 Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu. 

2.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto:  

i. osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%,%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki albo  

ii. posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50% 

albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

jest obowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę, nie później niż w terminie: (i) 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej 

liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć, (ii) 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji w sytuacji, gdy transakcja została zawarta na rynku regulowanym (dniami 

sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej). 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej powstaje również w przypadku: 

i. zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów – z 

uwagi na fakt, iż akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,  

ii. zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów – w 

spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w punkcie i) 

iii. zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

i. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

ii. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już 

wyemitowanych akcji Spółki; 

iii. pośrednim nabyciem akcji Spółki. 
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Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, nie dotyczy to jednakże sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu 

uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej wprowadzają również obowiązek nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych w 

drodze publicznie ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Przepisy te do dnia dopuszczenia akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym nie mają zastosowania do akcji Spółki z uwagi na treść art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. Po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym będą miały zastosowanie przepisy art. 72-74 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie Akcji Spółki w liczbie powodującej zwiększenie 

udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:  

i. 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki wynosi mniej niż 33%, albo  

ii. 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi co najmniej 33%  

- może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie nie 

mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów Spółki. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej 

będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 

odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Również przekroczenie progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest zasadniczo związane z obowiązkiem 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki. Informacje dotyczące tych wezwań są zawarte w pkt 

„Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku z przejęciem kontroli nad Spółką” poniżej. 

2.3. Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku z przejęciem kontroli nad Emitentem 

Obowiązki ogłoszenia wezwania, o których mowa w niniejszym punkcie, spoczywają zarówno na podmiocie samodzielnie, 

bezpośrednio przekraczającym określony w Ustawie o Ofercie Publicznej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, jak również na podmiotach, które pośrednio przekraczają określony w Ustawie o Ofercie Publicznej udział w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w sytuacjach, o których mowa w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym art.:  

i. łącznie na wszystkich podmiotach, które są stroną zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

ii. na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu 

głosowania. 

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki 

Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki może 

nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie zapewniającej 

osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w zdaniu następnym oraz sytuacji 

gdy przekroczenie progu 66% ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 

pozostałych akcji Spółki w trybie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

może nastąpić również w wyniku pośredniego nabycia akcji Spółki, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej, 

w wyniku wniesienia akcji Spółki do Spółki jako wkładu niepieniężnego, w wyniku połączenia Spółki z innym podmiotem lub podziału 

Spółki, w wyniku zmiany Statutu lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Spółki, w wyniku zajścia innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego lub w wyniku dziedziczenia. 

W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz Spółki 

lub podmiot, który pośrednio nabył akcje Spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, jest zobowiązany do: 
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i. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (lub wezwania na wszystkie pozostałe akcje Spółki – według wyboru 

podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania) albo 

ii. zbycia akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki.  

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w sytuacji, gdy udział akcjonariusza Spółki bądź 

podmiotu, który pośrednio nabył akcje Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ulegnie zmniejszeniu do nie 

więcej niż 33% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, zmiany Statutu lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Spółki. 

Akcjonariusz Spółki, który przekroczył próg 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku dziedziczenia, 

obowiązany jest do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie trzech miesięcy 

od dnia, w którym nastąpiło dalsze zwiększenie udziału tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Cena akcji Spółki w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest ustalana przy uwzględnieniu przepisów art. 

79 ust. 1 – 4f Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki może 

nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, z 

wyjątkiem sytuacji, o których mowa w zdaniu następnym. 

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może nastąpić również w wyniku pośredniego nabycia 

akcji Spółki, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej, w wyniku wniesienia akcji Spółki do Spółki jako 

wkładu niepieniężnego, w wyniku połączenia Spółki z innym podmiotem lub podziału Spółki, w wyniku zmiany statutu lub wygaśnięcia 

uprzywilejowania akcji Spółki, w wyniku zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub w wyniku dziedziczenia. 

W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz Spółki 

lub podmiot, który pośrednio nabył akcje Spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, jest zobowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki. 

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w sytuacji, gdy udział akcjonariusza Spółki w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji 

Spółki. 

Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu 

zwiększeniu, termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w 

ogólnej liczbie głosów. 

Cena akcji Spółki w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest ustalana przy uwzględnieniu przepisów art. 

79 ust. 1 – 4f Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących przekroczenia 33% i 66% ogólnej liczby głosów 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich 

akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 

odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej lub z akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie 

ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 

2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w 

terminie obowiązki określone w tych przepisach. 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczy także wszystkich 

akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 

obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo nie wykonał obowiązków określonych w 

art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, 

albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego 

zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. 
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Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b Ustawy o Ofercie Publicznej, nie 

jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

2.4. Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji Emitenta 

Tryb przywrócenia akcjom spółki publicznej formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) został uregulowany w art. 91 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. Zgodnie z tym przepisem w celu zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Walne Zgromadzenie powinno podjąć, 

większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, uchwałę w 

sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, a następnie KNF, na wniosek Spółki, powinna udzielić stosownego zezwolenia. 

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki może 

nastąpić jedynie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki. 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, zobowiązani są 

przed złożeniem powyższego wniosku ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych 

akcjonariuszy.  

Zgodnie z art. 91 ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązek ogłoszenia powyższego wezwania nie powstaje, gdy z żądaniem 

umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji 

akcji Spółki wystąpili wszyscy akcjonariusze Spółki. 

Cena akcji Spółki w wezwaniu, o którym mowa w art. 91 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest ustalana przy uwzględnieniu 

odpowiednio przepisów art. 79 ust. 1 – 4f Ustawy o Ofercie Publicznej. 

2.5. Przymusowy wykup (squeeze-out) akcji Emitenta 

Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki (przymusowy wykup) 

przysługuje akcjonariuszowi Spółki, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi, wobec niego dominującymi lub 

podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Przymusowy wykup może być ogłoszony po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które 

mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu 

prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Odstąpienie od przymusowego wykupu, po jego ogłoszeniu, jest niedopuszczalne. 

Nabycie akcji w drodze przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, którego akcje podlegają przymusowemu 

wykupowi, po cenie określonej zgodnie z art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 

90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 

pozostałych akcji Spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

2.6. Przymusowy odkup (sell-out) akcji Emitenta 

Akcjonariusz Spółki jest uprawniony do żądania, na piśmie, wykupienia posiadanych przez niego akcji Spółki przez innego 

akcjonariusza Spółki (łącznie z podmiotami od niego zależnymi, podmiotami wobec niego dominującymi oraz podmiotami, będącymi 

stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej) w sytuacji, gdy ten inny 

akcjonariusz osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusze zobowiązani do przymusowego wykupu akcji Spółki zobowiązani są solidarnie zadośćuczynić żądaniu wykupu akcji 

Spółki, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, po cenie nie niższej niż cena, o której mowa w art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiło w 

wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, cena przymusowego odkupu nie może 

być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

3. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia akcji zawarte w przepisach dotyczących koncentracji 
przedsiębiorców 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji z udziałem Spółki podlega zgłoszeniu 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 50 000 000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 

bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość 
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denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów). 

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy zamiaru: 

i. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

ii. przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – 

bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

iii. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

iv. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się 

za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

i. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

ii. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli 

przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje 

albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub 

objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,  

lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub 

tych akcji albo udziałów; 

iii. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 

sprzedaży; 

iv. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 

konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

v. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Rozporządzenie w sprawie kontroli (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004) koncentracji przedsiębiorstw 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw, koncentracja występuje w przypadku, gdy zmiana kontroli wynika z: 

i. łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub 

ii. przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej 

przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, 

czy to wartościowych drodze zakupu wartościowych lub aktywów czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 

Podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając okoliczności 

faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności: 

i. własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa, 

ii. prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa. 

Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

i. są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów; lub 

ii. nie będąc ani posiadaczem takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia 

wykonywania wypływających z nich praw. 

Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 

i. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje 

transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiada 
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papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu 

w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod 

warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego 

aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu 

jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy 

takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu; 

ii. kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego dotyczącym 

likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań; 

iii. działania przeprowadzone przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 

25 lipca 1978 roku ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. G) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych 

niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w 

szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których 

mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub 

pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

Przepisy rozporządzenia znajdują zastosowanie jedynie w przypadku wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracja natomiast ma wymiar wspólnotowy, jeżeli: 

i. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 000 mln euro; oraz 

ii. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej 

niż 250 mln euro, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 

Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Wymiar wspólnotowy mogą mieć również koncentracje, które nie osiągają wskazanych wyżej progów, w przypadku gdy: 

i. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2 500 mln euro; 

ii. w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 100 mln euro; 

iii. w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. B) łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz 

iv. łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej 

niż 100 mln euro, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 

Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Dokonując oceny koncentracji, Komisja Europejska uwzględnia: 

i. potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia między innymi struktury 

wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we 

Wspólnocie lub poza nią; 

ii. pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla 

dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy 

podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój 

postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi 

przeszkody dla konkurencji. 

Koncentrację o wymiarze wspólnotowym zgłasza się do Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu 

publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji.  

Komisja Europejska bada zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu: 

i. w przypadku gdy stwierdza ona, że zgłaszana koncentracja nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, fakt ten 

odnotowany jest w formie decyzji. 

ii. w przypadku gdy stwierdza ona, że chociaż zgłaszana koncentracja podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia, ale nie 

wzbudza poważnych wątpliwości co do jej zgodności za wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o nie zgłoszeniu sprzeciwu 

i stwierdza, że jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem. 

iii. w przypadku gdy stwierdza, że zgłaszana koncentracja podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia i wzbudza poważne 

wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania. 
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iv. w przypadku gdy stwierdza ona, że po dokonaniu zmian przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłoszona koncentracja 

nie rodzi więcej poważnych wątpliwości, uznaje koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem. 

W przypadku gdy Komisja Europejska stwierdza, że koncentracja została już dokonana i że została uznana za niezgodną ze 

wspólnym rynkiem lub została dokonana z naruszeniem warunku załączonego do podjętej decyzji, Komisja Europejska może: 

i. wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie poprzez rozwiązanie łączenia lub 

zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów, w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji; w 

przypadku gdy nie jest możliwe poprzez rozwiązanie koncentracji przywrócenie stanu jaki miał miejsce przed dokonaniem 

koncentracji, Komisja może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak 

największym stopniu. 

ii. nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż zainteresowane 

przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego zgodnie z jej decyzją. 

Komisja Europejska może również przedsięwziąć pośrednie środki niezbędne w celu odbudowy lub utrzymania warunków skutecznej 

konkurencji, w przypadku, gdy koncentracja: (i) została już dokonana w z naruszeniem art. 7, oraz decyzja odnośnie zgodności 

koncentracji ze wspólnym rynkiem nie została jeszcze podjęta, (ii) została już dokonana z naruszeniem warunku dołączonego do 

decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) lub ust. 2 niniejszego artykułu; (iii) została już dokonana i jest uznana za niezgodna ze wspólnym 

rynkiem. 

Komisja Europejska niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji zainteresowane przedsiębiorstwa i właściwe władze Państw 

Członkowskich. 

Komisja Europejska może w drodze decyzji nałożyć na zainteresowane przedsiębiorstwa grzywny nieprzekraczające 10% łącznego 

obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie: 

i. nie zgłaszają one koncentracji przed jej dokonaniem, chyba że są one do tego upoważnione; 

ii. dokonują one koncentracji z naruszeniem art. 7 Rozporządzenia; 

iii. dokonują one koncentracji uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem lub nie stosują się do innych środków 

zarządzonych decyzją; 

iv. nie wywiązują się one z warunku lub obowiązku nałożonego decyzją. 

4. Obowiązki informacyjne 

Każda spółka publiczna zobowiązana jest do wypełniania obowiązków informacyjnych. 

Przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych zawarte są w Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, w tym przede wszystkim w Rozporządzeniu o 

Raportach Bieżących i Okresowych.  

Spółka jako spółka publiczna będzie miała obowiązek przekazywać w formie raportów bieżących do KNF (poprzez system ESPI), 

GPW, informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami, a także informacje bieżące i okresowe określone w 

Rozporządzenia o Raportach Bieżących i Okresowych. 

Raporty bieżące dotyczą zdarzeń zaistniałych w trakcie prowadzenia bieżącej działalności spółki publicznej, obowiązek ich publikacji 

wynika z zaistnienia zdarzenia wynikającego z Rozporządzenia o Raportach Bieżących i Okresowych. W raportach okresowych 

zamieszczane są sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia o Raportach Bieżących i Okresowych (w tym przede wszystkim § 5), Spółka ma obowiązek podawania do publicznej 

wiadomości w formie raportów bieżących, m.in. w przypadku zaistnienia następujących sytuacji: (i) nabyciu lub zbyciu aktywów o 

znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej 

wartości, (ii) zawarciu przez spółkę publiczną lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy, (iii) spełnieniu się lub niespełnieniu 

warunku dotyczącego zawartej przez spółkę publiczną lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej, (iv) 

wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez 

spółkę publiczną lub jednostkę od niego zależną, (v) nabyciu lub zbyciu przez spółkę publiczną lub jednostkę od niego zależną 

papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę publiczną, (vi) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału 

zakładowego spółki publicznej, (vii) zmianie praw z papierów wartościowych spółki publicznej, (viii) emisji obligacji, w przypadku gdy 

wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych spółki publicznej, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, 

obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych, (ix) umorzeniu akcji spółki publicznej, (x) podjęciu decyzji o zamiarze 

połączenia spółki publicznej z innym podmiotem, (xi) połączeniu spółki publicznej z innym podmiotem, (xii) podjęciu decyzji o zamiarze 

przekształcenia spółki publicznej, (xiii) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta 

informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, (xiv) powołaniu 

osoby zarządzającej lub nadzorującej, (xv) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w 

przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty 
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majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie 

wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania; ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; ogłoszeniu upadłości 

obejmującej możliwość zawarcia układu; zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością 

zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; odrzuceniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości; umorzeniu postępowania upadłościowego; uchyleniu postępowania upadłościowego; złożeniu oświadczenia o wszczęcie 

postępowania naprawczego, zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, wszczęciu postępowania naprawczego, zatwierdzeniu 

układu, odmowie zatwierdzenia układu; umorzeniu postępowania naprawczego; uchyleniu układu; umorzeniu prowadzonej przeciwko 

spółce publicznej egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów 

postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego - w odniesieniu 

do spółki publicznej lub jednostki od niej zależnej, (xvi) sporządzeniu prognozy lub szacunków wyników finansowych spółki pub licznej 

lub jego grupy kapitałowej, jeżeli spółka publiczna podjęła decyzję o ich przekazaniu do wiadomości publicznej, 

Ponadto, spółka publiczna zobowiązana jest do publikowania informacji związanych z procesem dopuszczania papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także informacji o terminach, porządkach obrad i projektach uchwał walnych 

zgromadzeń czy też wniesieniem powództw związanych z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności tych uchwał. 

W stosunku do każdego zdarzenia, które wymaga publikacji raportu bieżącego, Rozporządzenie o Raportach Bieżących oraz 

Okresowych określa zawartość danego raportu bieżącego, ściśle związaną z charakterem danego y zdarzenia powodującego 

obowiązek publikacji raportu bieżącego. Raporty bieżące jak i informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Ofercie Publicznej 

powinny być publikowane niezwłocznie od chwili wystąpienia zdarzenia powodującego obowiązek jego publikacji, nie później jednak w 

ciągu 24 godzin. 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach Bieżących i Okresowych, spółka publiczna jest zobowiązana do publikowania (i) 

raportów kwartalnych, (ii) raport półrocznych oraz (iii) raportach rocznych. Raporty kwartalne powinny być opublikowane nie później 

niż w ciągu 45 dni od końca danego kwartału, za wyjątkiem raportu kwartalnego za IV kwartał, który to musi być opublikowany w 

terminie 60 dni od końca IV kwartału. Spółka publiczna nie jest również zobowiązana do opublikowania Raporty półroczne muszą być 

natomiast opublikowane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zakończenia półrocza obrotowego za które sporządzone zostało 

roczne sprawozdanie finansowe. 

Raport roczny może zostać również opublikowany przez spółkę publiczną w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego za które 

sporządzone zostało roczne sprawozdanie finansowe, wówczas to spółka publiczna nie jest zobowiązana do publikacji raportu 

kwartalnego za IV kwartał. 

Spółki publiczne mają również, zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, obowiązek ujawniania informacji poufnych w rozumieniu 

art. 154 Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacją poufną jest informacja 

dotycząca bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów 

finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po 

takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi 

pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: (i) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy, gdy wskazuje na 

okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym 

stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; (ii) mogłaby po przekazaniu do publicznej 

wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych 

instrumentów finansowych, wtedy, gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 

racjonalnie działającego inwestora; oraz (iii) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących 

instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub 

inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w punkcie (i) i (ii) powyżej. 

Podobnie jak w przypadku trybu ujawnienia raportów bieżących określonych w Rozporządzeniu o Raportach Bieżących oraz 

Okresowych, informacje poufne muszą być przekazywane jednocześnie do KNF (poprzez system ESPI), GPW, a także do 

wiadomości publicznej za pośrednictwem PAP. Spółka publiczna jest zobowiązana do ujawniania informacji poufnych niezwłocznie po 

ujawnieniu się takiej informacji poufnej, nie później niż w ciągu 24 godzin.  

Spółka zamierza wykonywać ciążące na niej obowiązki informacyjne w języku polskim, co osoby niewładające językiem polskim 

powinny brać pod uwagę w przypadku podjęcia decyzji o inwestycji w akcje Spółki. 
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ROZDZIAŁ XX: OPODATKOWANIE  

Podane niżej informacje mają charakter ogólny. W sprawach podatkowych zaleca się skorzystanie z usług adwokatów, radców 

prawnych lub licencjonowanych doradców podatkowych. 

Poniżej wskazano ogólne informacje dotyczące podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych przychodów 

z tytułu udziału w zysku Emitenta jako spółki akcyjnej. 

1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów / dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne z tytułu udziału w 

zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Zgodnie z art. 10 ust 1, powołanej 

ustawy, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji (dywidendy), w tym także: dochód z 

umorzenia akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie 

kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do przychodów uzyskanych z 

tytułu; umorzenia akcji oraz do przychodów otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot – w części 

stanowiącej koszt nabycia, bądź objęcia odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych, w związku z likwidacją spółki akcji.  

Zgodnie z art. 10 ust 1b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych powyższe zasady nie będą miały zastosowania do 

dochodu z tytułu umorzenia akcji w przypadku gdy umarzane akcje były objęte za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części. Dochód wypłacany akcjonariuszom z tego tytułu nie stanowi dochodu z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych.  

Od dnia 1 stycznia 2011 roku została wprowadzona zmiana w przepisach Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, na 

podstawie której został uchylony pkt 2 ust. 1 art. 10 zaliczający dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu 

umorzenia tych akcji do przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji, dochód ze zbycia akcji na rzecz 

spółki w celu ich umorzenia będzie opodatkowany na takich samych zasadach jak odpłatne zbycie akcji.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych uzyskiwane przez osoby prawne podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego 

przychodu. 

Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione od podatku dochodowego są dochody 

z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta, uzyskiwane przez podmioty, które łącznie spełniają 

następujące warunki: 

 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 

podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania albo zakład powyższej spółki położony w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

 spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale Emitenta, 

 spółka, o której mowa powyżej w lit. b), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, 

 posiadanie akcji, o którym mowa powyżej w literze c), wynika z tytułu własności lub innego tytułu niż własność, pod 

warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 

posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % akcji Emitenta nieprzerwanie przez okres dwóch lat, (w stosunku do spółek z Konfederacji 

Szwajcarskiej wymagany próg akcji wynosi 25%). Zwolnienie będzie miało również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 

nieprzerwanego posiadania akcji w kapitale Emitenta, w wysokości 10%, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku 

niedotrzymania przez spółkę uzyskującą dochody warunku posiadania akcji, we wskazanej wysokości nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat, spółka ta będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka ta utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po 

dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku 

dochodowego ciąży na podmiocie, który dokonuje wypłat dywidend i innych przychodów z tytułów udziału w zyskach osób prawnych. 
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Za podmiot ten należy uznać Emitenta. Emitent, jako płatnik, obowiązany jest pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany 

podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

Zgodnie z art. 26 ust 1c. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent dokonując wypłat dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podmiotom korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na 

podstawie powołanego powyżej art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia wynikające z 

tego przepisu wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, uzyskanym 

od niej certyfikatem rezydencji, lub istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten 

zagraniczny zakład jest położony. 

Od 1 stycznia 2011 roku na podstawie art. 26 ust 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie zwolnienia jest 

dodatkowo uzależnione od złożenia przez spółkę mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pisemnego oświadczenia, że spółka nie 

korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnieniu z podatku dochodowego od osób 

prawnych podlegają: (i) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie 

warunki określone w powołanym przepisie i (ii) podatnicy posiadający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzący program 

emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają warunki określone 

w powołanym przepisie. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego od 

osób prawnych pomiotów określonych w art. 6 ust 1 pkt 10a i 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z tytułu wypłat 

należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dokonywanych przez Emitenta 

jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:  

 udokumentowania przez podmiot wymieniony w art. 6 ust 10a oraz 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz 

 złożenia przez ten podmiot pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika 

należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w 

zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. Dochodów uzyskiwanych 

przez osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na innych zasadach. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest 

dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z 

likwidacją osoby prawnej lub spółki, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej spółki. Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad 

kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez 

spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.  

Z dniem 1 stycznia 2011 roku została wprowadzona zmiana w przepisach Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, na 

podstawie której uchylony został pkt 2 ust. 5 art. 24 zaliczający dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu 

umorzenia tych akcji do przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji dochód ze zbycia akcji na rzecz 

spółki w celu ich umorzenia należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 

30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od 

dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest podmiot dokonujący wypłat lub stawiający do dyspozycji 

podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów. Zgodnie z ust. 4d dodanym z dniem 1 stycznia 2012 roku, do art. 41 Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), w zakresie dywidendy 

oraz innych wskazanych w tym przepisie dochodów (przychodów) z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, pobierają, jako 
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płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na 

rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.  

Z kolei zgodnie z ust. 10 dodanym z dniem 1 stycznia 2012 roku do art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w 

zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, w 

zakresie dywidendy oraz wskazanych w tym przepisie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są podmioty 

prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu 

przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Pobrany podatek przekazywany jest przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. 

3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

Opisane powyżej zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się co do 

zasady do inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli do:  

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych) i  

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta 

osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby 

fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych 

przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 

przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem o miejscu 

siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby 

podatnika (certyfikat rezydencji).  

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie (niezapłacenie) 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy 

organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika (certyfikat rezydencji). 

4. Odpowiedzialność płatnika  

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych, płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązanymi do obliczenia i pobrania od inwestorów podatku 

dochodowego z tytułu otrzymanych przez nich dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i 

wpłacenia go we właściwych terminach organom podatkowym są: podmioty dokonujące wypłat lub stawiające do dyspozycji podatnika 

pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów, z których należy uznać odpowiednio; w przypadku osób prawnych emitenci (Emitent), 

a w przypadku osób fizycznych podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników i podmioty prowadzące 

rachunki zbiorcze. 

Zgodnie z art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym swoim majątkiem. Powyższych zasad odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli 

odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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ROZDZIAŁ XXI: INFORMACJE DODATKOWE 

1. Biegli Rewidenci 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi statutowe sprawozdania finansowe Spółki za lata 2011-2013 badane były 

przez: 

 REWIDO Sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Biegłych Rewidentów REWIDO Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach (40-119 

Katowice, ul. Dobra 13) przeprowadziła badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011 wraz z 

danymi porównawczymi za 2010 r. oraz za rok 2012 wraz z danymi porównawczymi za 2011 r. oraz wydała opinie bez 

zastrzeżeń z tych sprawozdań finansowych.  

REWIDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

2302. W imieniu REWIDO Sp. z o.o. badania jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2011  wraz z danymi 

porównawczymi za 2010 r. oraz za rok 2012 r. wraz z danymi porównawczymi za 2011 r. przeprowadził Bartłomiej 

Gregorczyk (biegły rewident nr 12189).  

 BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 12) przeprowadziła badanie jednostkowego 

sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013 wraz z danymi porównawczymi za 2012 r., a także wydała opinię bez 

zastrzeżeń z tego sprawozdania finansowego.  

BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. W 

imieniu BDO Sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 r. wraz z danymi 

porównawczymi za rok 2012 r. przeprowadził Rafał Domicz (biegły rewident nr 12115).  

BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 12). BDO Sp. z o.o. przeprowadziła badanie historycznych 

informacji finansowych za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 

oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku sporządzonych na potrzeby Prospektu zgodnie z PSR oraz wydała opinię bez 

zastrzeżeń z ich badania. Ponadto Biegły Rewident dokonał przeglądu śródrocznych informacji finansowych za okres od 1 stycznia 

2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. 

W imieniu BDO Sp. z o.o. badanie historycznych informacji finansowych za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz przegląd śródrocznych 

informacji finansowych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku przeprowadził Rafał Domicz (biegły rewident nr 

12115), który jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Według wiedzy Emitenta, biegły rewident Rafał Domicz nie jest 

członkiem innych organizacji zawodowych. 

Nie było przypadku odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wydania opinii 

negatywnej lub wydania opinii z zastrzeżeniem. Szczegóły zmian biegłych rewidentów w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi nie są istotne dla oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.  

2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez Biegłych Rewidentów 

Nie dotyczy.  

3. Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta oraz zbadanymi przez Biegłego Rewidenta jest 

jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o Rachunkowości (PSR) za 

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.  

4. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Ostatnimi śródrocznymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta oraz poddanymi przeglądowi przez Biegłego 

Rewidenta jest śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku sporządzone zgodnie 

z obowiązującą w Polsce Ustawą o Rachunkowości (PSR). Zakres śródrocznych informacji finansowych jest zgodny z 

rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w odniesieniu do skróconego śródrocznego 

sprawozdania finansowego. 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
INFORMACJE DODATKOWE 

 

164 

5. Źródła danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych 

W przypadku danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych Emitenta zostało podane odpowiednie źródło 

danych, a dane te zostały oznaczone jako niezbadane.  

6. Podmioty zaangażowane w Ofertę 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Oferujący  

Rolę oferującego w ramach Oferty pełni Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49. 

Wynagrodzenie Oferującego jest uzależnione od powodzenia Oferty.  

Doradca Prawny 

Usługi prawne na rzecz Spółki w związku z Prospektem oraz dopuszczeniem akcji Serii B i serii C do obrotu świadczy kancelaria 

prawna Gessel, Koziorowski Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39.  

Doradca Prawny Spółki świadczył i może świadczyć na rzecz Spółki usługi prawne w zakresie prowadzonej przez nią działalności na 

podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. 

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. 

Doradca Finansowy  

Doradca Finansowy – mCorporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 – pełni rolę Doradcy Finansowego w 

związku z Ofertą. Zakres prac Doradcy Finansowego obejmuje m.in. sporządzenie wyceny Emitenta. Wynagrodzenie Doradcy 

Finansowego jest uzależnione od powodzenia Oferty.  

Doradca Public Relations  

Doradca Public Relations – Martis CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 14B – jest 

powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy o pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy przeprowadzeniu Oferty. Doradca 

Public Relations nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. 

Akcjonariusze Sprzedający  

Informacja o Akcjonariuszach Sprzedających znajduje się w Rozdziale XV pkt 2 Prospektu „Akcjonariusze Sprzedający”.  

 

Wyżej wymienione osoby prawne, z wyjątkiem Akcjonariuszy Sprzedających, oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w 

Ofertę nie posiadają papierów wartościowych Emitenta. Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitenta nie występuje konflikt interesów 

związany z realizacją Oferty.  

7. Informacje uzyskane od osób trzecich 

Emitent oświadcza, iż nie ma raportów, pism i innych dokumentów, wycen i oświadczeń sporządzonych przez ekspertów na wniosek 

Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie.  

Wiedzę na temat rynku i konkurentów Emitent opiera na publikacjach branżowych, ogólnodostępnych badaniach rynku, informacjach i 

opracowaniach oraz statystykach pochodzących m.in. z następujących źródeł: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, GUS, PMR, 

ICIS, International Fertilizer Industry Association, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Źródło pochodzenia 

informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji w Prospekcie.  

Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a co do których nie określono źródła pochodzenia, zostały opracowane na podstawie 

własnych informacji i danych zgromadzonych przez Emitenta, jak również na podstawie własnej wiedzy i znajomości rynku. Zarząd 

Emitenta potwierdza, że przytoczone informacje zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i w 

jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które 

sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.  

Pozycja konkurencyjna Emitenta oszacowana została wedle najlepszej wiedzy Zarządu. Przy szacunkach uwzględniono publicznie 

dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe i uzasadnione, oparto się na danych podmiotów 

zewnętrznych. 
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8. Dokumenty udostępnione do wglądu 

Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki 

(www.polwax.pl) oraz Oferującego (www.mdm.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie: 

 w siedzibie Spółki – ul. 3-go maja 101, 38-200 Jasło, 

 w siedzibie Oferującego – ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa 

W okresie ważności Prospektu istnieje możliwość zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi Spółki udostępnionymi 

w siedzibie Spółki: 

 Statut; 

 Regulamin Zarządu; 

 Regulamin Rady Nadzorczej; 

 Jednostkowe historyczne informacje finansowe Spółki sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości za lata 2011-2013 

oraz I półrocze 2014 roku. 
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ROZDZIAŁ XXII: OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA 
PROSPEKTOWEGO 

1. Emitent 

Nazwa, siedziba i adres Spółki: 

Nazwa:       POLWAX Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:     POLWAX S.A. 

Siedziba:      Jasło 

Adres:       ul. 3-go Maja 101, 38 – 200 Jasło 

Telefon:       + 48 13 44-66-241 

Fax:        + 48 13 44-66-252 

Adres poczty elektronicznej:  info@polwax.pl 

Adres strony internetowej:  www.polwax.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Spółki:  

Dominik Tomczyk Prezes Zarządu 

Piotr Kosiński  Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Spółki 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 

na jego znaczenie. 

 

________________________________ 

Dominik Tomczyk 

Prezes Zarządu 

 

________________________________ 

Piotr Kosiński 

Wiceprezes Zarządu 
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2. Akcjonariusze Sprzedający 

Akcjonariusz Sprzedający – Krokus Chem 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego o odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

wszystkie informacje zawarte w Prospekcie, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na ich znaczenie.  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Robert Bożyk 

Pełnomocnik Krokus Chem 

 

 

________________________________ 

Marzena Tomecka 

Pełnomocnik Krokus Chem 
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Akcjonariusz Sprzedający – Dominik Tomczyk 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego o odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan 

wszystkie informacje zawarte w Prospekcie, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na ich znaczenie.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Dominik Tomczyk 
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Akcjonariusz Sprzedający – Patrycja Stokłosa 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego o odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie  

Akcjonariusz Sprzedający jest odpowiedzialny za następujące punkty Prospektu:  

 Rozdział XV pkt 2 „Akcjonariusze Sprzedający”; 

 Rozdział XV pkt 3 „Liczba i rodzaj papierów oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających” w zakresie liczby akcji 

sprzedawanych przez Patrycję Stokłosę; 

 Rozdział XVIII „Warunki Oferty”; 

 Rozdział XXII „Oświadczenia stosownie do Rozporządzenia Prospektowego” w zakresie oświadczenia Patrycji Stokłosy 

 odpowiadające wyżej wymienionym w Rozdziale I „Podsumowanie” 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których ponoszę odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  

 

 

 

   
Patrycja Stokłosa 
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Akcjonariusz Sprzedający – Iwar Przyklang 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego o odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie  

Akcjonariusz Sprzedający jest odpowiedzialny za następujące punkty Prospektu:  

 Rozdział XV pkt 2 „Akcjonariusze Sprzedający”; 

 Rozdział XV pkt 3 „Liczba i rodzaj papierów oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających” w zakresie liczby akcji 

sprzedawanych przez Iwara Przyklanga; 

 Rozdział XVIII „Warunki Oferty”; 

 Rozdział XXII „Oświadczenia stosownie do Rozporządzenia Prospektowego” w zakresie oświadczenia Iwara Przyklanga 

 odpowiadające wyżej wymienionym w Rozdziale I „Podsumowanie” 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których ponoszę odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Iwar Przyklang 
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Akcjonariusz Sprzedający – Vataro Holdings 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego o odpowiedzialności za informacje zawarte w Prospekcie  

Akcjonariusz Sprzedający jest odpowiedzialny za następujące punkty Prospektu:  

 Rozdział XV pkt 2 „Akcjonariusze Sprzedający”; 

 Rozdział XV pkt 3 „Liczba i rodzaj papierów oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających” w zakresie liczby akcji 

sprzedawanych przez Vataro Holdings; 

 Rozdział XVIII „Warunki Oferty”; 

 Rozdział XXII „Oświadczenia stosownie do Rozporządzenia Prospektowego” w zakresie oświadczenia Vataro Holdings 

 odpowiadające wyżej wymienionym w Rozdziale I „Podsumowanie” 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których ponoszę odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  

 

 

 

 

________________________________ 

Dariusz Cegielski 

Pełnomocnik 
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3. Oferujący: Dom Maklerski mBanku S.A. 

Nazwa, siedziba i adres Oferującego: 

Nazwa:       Dom Maklerski mBanku S.A. 

Siedziba:      Warszawa 

Adres:       ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa 

Telefon:       +48 22 697 47 00 

Fax:       +48 22 697 48 20 

Adres poczty elektronicznej:  kontakt@mdm.pl 

Adres strony internetowej:  www.mdm.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego: 

Karol Bach – Członek Zarządu 

Bartosz Kędzia - Pełnomocnik 

Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu Oferującego 

Oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w 

częściach Prospektu, które sporządził Oferujący i za które jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 

i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

Odpowiedzialność Oferującego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

 Rozdział II pkt 3 „Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami” 

 Rozdział XVIII „Warunki Oferty” 

 odpowiadające wyżej wymienionym w Rozdziale I „Podsumowanie” 

 

 

 

________________________________ 

Karol Bach 

Członek Zarządu 

 

 

________________________________ 

Bartosz Kędzia 

Pełnomocnik 
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4. Doradca prawny: GESSEL, Koziorowski Sp.k. 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego: 

Nazwa:       Gessel, Koziorowski Sp. k. 

Siedziba:      Warszawa 

Adres:       ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa 

Telefon:       +48 22 318 69 01 

Fax:       +48 22 318 69 31 

Adres poczty elektronicznej:  mail@gessel.pl 

Adres strony internetowej:  www.gessel.pl/ 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego 

Leszek Koziorowski – Komplementariusz, Radca Prawny 

Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego 

Oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w 

częściach Prospektu, które sporządził Doradca Prawny i za które jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

 Rozdział V „Polityka dywidendy” 

 Rozdział X „Otoczenie prawne” 

 Rozdział XII pkt 8 „Własność intelektualna”, pkt 11 „Znaczące środki trwałe Emitenta”, pkt 12 „Ochrona środowiska”, pkt 13 

„Ubezpieczenia”, pkt 14 „Postępowania sądowe i administracyjne”, pkt 15 „Zatrudnienie”, pkt 17 „Uzależnienie od patentów lub 

licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych” 

 Rozdział XIII „Informacje o Emitencie” 

 Rozdział XIV  „Zarządzanie i nadzór” 

 Rozdział XV  „Znaczni akcjonariusze, Akcjonariusze Sprzedający” 

 Rozdział XVII  „Akcje i kapitał zakładowy” 

 Rozdział XIX „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego” 

 Rozdział XX „Opodatkowanie” 

 Rozdział XXII „Oświadczenia stosownie do Rozporządzenia Prospektowego” w zakresie oświadczenia Doradcy Prawnego 

 odpowiadające wyżej wymienionym w Rozdziale I „Podsumowanie” 

 

 

________________________________ 

Leszek Koziorowski 

Komplementariusz 
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5. Doradca Finansowy: mCorporate Finance S.A. 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Finansowego: 

Nazwa:    mCorporate Finance S.A. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa 

Telefon:    +48 22 33 22 000 

Fax:    +48 22 33 22 001 

Adres poczty elektronicznej:   office@mcf.pl 

Adres strony internetowej:   www.mcf.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Finansowego: 

Karol Bach – Prezes Zarządu 

Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu Doradcy Finansowego 

Oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w 

częściach Prospektu, które sporządził Doradca Finansowy i za które jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

Odpowiedzialność Doradcy Finansowego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

 Rozdział XI pkt 1 „Struktura i perspektywy rozwoju rynku” 

 odpowiadające wyżej wymienionym w Rozdziale I „Podsumowanie” 

 

 

________________________________ 

Karol Bach 

Prezes Zarządu 
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ROZDZIAŁ XXIII: DEFINICJE I SKRÓTY  

 

ADMIT  „Admit” Joanna i Adam Mitręga Sp. j. z siedzibą w Górkach Wielkich; 

Akcje  oznacza wszystkie akcje Spółki w liczbie 10.000.000 akcji; 

Akcje Dopuszczane oznacza 8.070.327 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł, w tym 6.440.000 
akcji serii B oraz 1.630.327 akcji serii C; 

Akcje Oferowane, Akcje Sprzedawane oznacza nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez 
Sprzedających w ramach publicznej subskrypcji, w tym: nie więcej niż 3.179.950 akcji serii B 
oferowanych przez Krokus Chem, nie więcej inż. 80.100 akcji serii C oferowanych przez Krokus Chem, 
nie więcej niż 297.303 akcji serii C oferowanych przez Dominika Tomczyka, nie więcej niż 87.504 akcji 
serii C oferowanych przez Iwara Przyklanga, nie więcej niż 87.504 akcji serii C oferowanych przez 
Vataro Holdings oraz nie więcej niż 87.504 akcji serii C oferowanych przez Patrycję Stokłosę; 

Akcjonariusze Sprzedający, Sprzedający Krokus Chem, Dominik Tomczyk, Patrycja Stokłosa, Iwar Przyklang oraz Vataro Holdings; 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Biegły Rewident BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12. 02-676 Warszawa; 

Bispol Bispol Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie; 

Cena Akcji Cena sprzedaży Akcji Oferowanych; 

Czynniki Ryzyka Rozdział II Prospektu; 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego przez KNF; 

Dobre Praktyki 
Załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku – Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW z późn. Zm.; 

Doradca Finansowy mCorporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Doradca Prawny Kancelaria Gessel, Koziorowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie; 

Dzień Roboczy Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

EBIT Wynik operacyjny; 

EBITDA 

Wskaźnik EBITDA zdefiniowany jest jako zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja. 
EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego 
wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Spółkę 
może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki; 

EUR, EURO, euro Euro, jednostka monetarna Unii Europejskiej; 

Euro Investor Euro-Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie; 

Fabryka Parafin Naftowax Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini; 

Gedro Gedro GmbH Industrierohstoffe z siedzibą w Hildesheim; 

GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna; 

GUS Główny Urząd Statystyczny; 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; 

ING Bank Śląski ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; 

Jeronimo Martins Polska Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000222483; 
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KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami); 

Kodeks handlowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Kodeks Handlowy 
z dnia 27 czerwca 1934 roku (Dz.U. Nr 57 poz. 502); 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.); 

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Nr 21, poz. 94, ze zmianami); 

Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.); 

Komisja Europejska Organ wykonawczy Unii Europejskiej; 

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji 
Gospodarczej 

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu; 

Krokus Chem Krokus Chem S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu; spółka prawa luksemburskiego zarejestrowana w 
luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330, adres: 68-70, boulevard de la 
Pétrusse, L-2320, Grand-Duchy of Luxembourg; 

Krokus Chem Sp. z o.o. Krokus Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, która została połączona ze Spółką w dniu 28 września 2012 
roku; 

Krokus PE  Krokus PE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 50, poz. 292 ze zm.); 

LOTOS Infrastruktura LOTOS Insfrastruktura S.A. z siedzibą w Jaśle; 

LOTOS Oil LOTOS Oil S.A. z siedzibą w Gdańsku; 

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.  Poprzednik prawny Spółki; 

LOTOS Tank LOTOS Tank Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 

LOTOS Terminale LOTOS Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach; 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zatwierdzone przez Unię Europejską; 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską; 

MŚP Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 
gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 155, poz. 1095); 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki; 

NBP Narodowy Bank Polski; 

NPK Wyrażenie zużycia nawozów mineralnych w kilogramach lub tonach azotu N, fosforu P, potasu K, 

Oferta, Oferta Publiczna Oferta publiczna Akcji Oferowanych; 

Oferujący Dom Maklerski mBanku S.A.; 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.); 

Państwo Członkowskie Każde z 28 państw, członków Unii Europejskiej; 

PKB Produkt Krajowy Brutto; 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności; 
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PKN Orlen PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku; 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej; 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z ze zm.); 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.); 

Prospekt, Prospekt emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny; 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

PZU Polski Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki; 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 
1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku ze zm.;  

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą nr 4/III/2013 Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2013 roku w 
sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu; 

Roczne Sprawozdania Finansowe Historyczne informacje finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku; 

Rozporządzenie o Raportach Bieżących i 
Okresowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez Spółki papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 
z 2009 roku Nr 209, poz. 1744, ze zm.); 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji 
przedsiębiorstw 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dziennik Urzędowy 
UE L z dnia 29 stycznia 2004 roku Nr 24 str. 1; tłumaczenie na język polski: Dziennik Urzędowy UE-sp 
08-3-40); 

RZiS Rachunek zysków i strat; 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo 
Hestia 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie; 

Spółka, Emitent, Polwax Polwax S.A. w siedzibą w Jaśle; 

Sprawozdania Finansowe Roczne Sprawozdania Finansowe oraz Śródroczne Sprawozdanie Finansowe; 

Statut Statut Spółki; 

Strefa Euro Strefa Państw Członkowskich w których walutą jest euro; 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego 
Szczegółowe zasady obrotu giełdowego - załącznik do uchwały Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 
października 2012 roku; 

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku;  

Umowa Inwestycyjna 
Umowa zawartą w Warszawie w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy: Krokus Chem oraz kluczowymi 
menedżerami; 

Unia Europejska 
Organizacja międzynarodowa, organizacja polityczno - gospodarcza, zrzeszającą 28 europejskich 
państw członkowskich; 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta; 

Ustawa o Biegłych Rewidentach 
Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649); 

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.); 
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Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 17, poz. 209 
ze zm.); 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183 poz. 1537 ze 
zm.); 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 120, poz. 1300 ze zm.); 

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.); 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze 
zm.); 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze 
zm.); 

Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 1 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 nr 21 poz. 888 ze zm.); 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 
1439 ze zm.); 

Ustawa o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 
ze zm.); 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635, ze zm.); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 51, poz. 307 ze 
zm.); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 ze 
zm.); 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 101, 
poz. 649); 

Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 93, poz. 768); 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.); 

Ustawa o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 155, poz. 
1095, ze zm.); 

Ustawa o zatrudniania pracowników 
tymczasowych 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166 poz. 1608); 

Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141 poz. 1178 ze zm.); 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.); 

Vataro Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze, wpisaną do 

Cypryjskiego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Departament Rejestru Handlowego i 

Syndykatów Masy Upadłościowej Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod numerem 

rejestracyjnym HE 260518, adres: 58 Agiou Athanasiou, El Greco Building, Office 201, PC 4102 

Limassol, Cypr;  

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki; 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Spółki; 

Znaczni Akcjonariusze Znaczni Akcjonariusze Spółki, zgodnie z rozdziałem Prospektu „Znaczni Akcjonariusze”. 
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta 

z badania historycznych informacji finansowych  
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sporządzonych za okresy  

od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,  

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku  

oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych POLWAX SA 

Dla Zarządu POLWAX Spółka Akcyjna. 

Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 roku wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w Prospektach 

emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich Prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 

(Dz.Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim 

historycznych informacji finansowych POLWAX SA, z siedzibą w Jaśle, przy ul. 3 Maja 101, obejmujących bilans sporządzony na 

dzień 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku oraz rachunek zysków i strat za okresy zakończone 

31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i rachunek 

przepływów pieniężnych sporządzone za lata obrotowe kończące się w tych dniach, a także informację dodatkową, obejmującą 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Za przedstawione historyczne informacje finansowe, jak również prawidłowość ich ustalenia odpowiedzialny jest Zarząd Spółki 

POLWAX SA.  

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym historycznych 

informacji finansowych. 

Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do 

postanowień: 

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm) 

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

Badanie historycznych informacji finansowych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 

że historyczne informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 

poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej 

mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych 

informacjach finansowych, jak i całościową ocenę historycznych informacji finansowych. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, historyczne informacje finansowe zaprezentowane w niniejszym dokumencie, obejmujące dane liczbowe i 

objaśnienia słowne, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w 

sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. z 2014 roku poz. 300) i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 

informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych POLWAX SA w okresach prezentowanych w 

niniejszym prospekcie emisyjnym. 

 

Katowice, 29 maja 2014  

 

BDO Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12  

02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 

 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: 

 

Rafał Domicz 
Biegły Rewident  
nr ewid. 12115 

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.: 

 

dr André Helin  
Prezes Zarządu 
Biegły Rewident  
nr ewid. 90004 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

POLWAX Spółka Akcyjna, z siedzibą w Jaśle przy ulicy  3-go Maja 101, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000421781. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2 z dnia 11 stycznia 2012 roku zmieniło nazwę spółki z Lotos Parafiny Sp. z o.o. 

na Polwax Sp. z o.o., która to zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 stycznia 2012 roku). 

W dniu 14 maja 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia w trybie art. 551 

§ 1 kodeksu spółek handlowych Polwax Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, zgodnie z planem przekształcenia. Zgodnie z postanowieniem z 

dnia 25.05.2012 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Polwax SA 

do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000421781. 

Według statutu Spółki przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na 

własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności): 

PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych; 

PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;  

PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; 

PKD  20.11 – Produkcja gazów technicznych; 

PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 

PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; 

PKD 20.52 – Produkcja klejów; 

PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 

PKD 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; 

PKD 32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 

PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 

PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; 

PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; 

PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 

PKD 46.76 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 

PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 

PKD 49.41 - Transport drogowy towarów; 

PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów; 

PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

PKD 72.19 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 

PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem; 

PKD 86.5 – Działalność wspomagająca edukację; 

PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

  



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 5 

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

3. WSKAZANIE OKRESÓW, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE 

Historyczne informacje finansowe prezentowane w Prospekcie obejmują okresy:  

Sprawozdanie finansowe za okres: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  

Dane porównywalne za okresy:  

- od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,  

- od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.  

4. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI 

Skład Zarządu 

- 2011 

- Pan Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, od 1 lutego 2010 roku, wcześniej Członek Zarządu 

- 2012 

- Pan Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, od 1 luty 2010 roku  

- Pan Piotr Kosiński – Wiceprezes Zarządu, od dnia 11 stycznia 2012 roku  

- Pan Jacek Stelmach – Wiceprezes Zarządu, od dnia 11 stycznia 2012 roku  

Rada Nadzorcza: 

- 2012  

- Pan Robert Bożyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pan Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pan Witold Radwański – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pani Monika Gaszewska – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

W 2013 roku i do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.  

5. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ 

WEWNĘTRZNE JESNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE. 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 

6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEJ, ZNACZĄCYM 

INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie 

sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

7. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH  

W oparciu o uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A. z dnia 21.08.2012 roku dokonano połączenia 

POLWAX SA oraz Krokus Chem Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w oparciu o art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez 

przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Krokus Chem Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (POLWAX SA).  

Szczegółowe informacje na temat połączenia zostały zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej nr 20.  

8. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 

co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli od 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania 

sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności 

przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź 

istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

9. INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOŚCI 

DANYCH  

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich porównywalność 

poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich okresach sprawozdawczych objętych historycznymi 

informacjami finansowymi, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 

stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami (polityką) rachunkowości.  
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Dane finansowe za rok 2011 prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym w związku z połączeniem POLWAX SA oraz 

Krokus Chem Sp. z o.o. zostały przekształcone w stosunku do zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Szczegółowe 

informacje na temat połączenia oraz danych porównywalnych zostały zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16 oraz nr 

20.  

10. INFORMACJE O KOREKTACH W SPRWOZDANIU FINANSOWYM LUB DANYCH PORÓWNYWALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z 

ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH 

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w 

opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdania finansowe lub porównywalne 

dane finansowe zostały zamieszczone w Prospekcie. 

11. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI  

11.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.  

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w siedzibie POLWAX S.A. przez ASK - Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod 

40-048, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 43/10. Oddział w Jaśle. 

Spółka prowadzi księgę główną oraz księgi pomocnicze za pomocą systemu informatycznego Dynamics 9,0. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone  w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), przy uwzględnieniu poszerzonego 

zakresu dodatkowych informacji i objaśnień w stosunku do statutowych sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w 

sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla 

emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 

2014 roku, poz. 300). 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

11.2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki 

korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Po początkowym ujęciu składnik wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszonym o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne podlegają ujęciu w ewidencji 

aktywów trwałych jeżeli ich jednostkowa cena nabycia jest równa lub przekracza 3 500 zł. Składniki wartości niematerialnych i 

prawnych o wartości poniżej 3 500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przekazania ich do używania.  

Licencje (sublicencje), programy komputerowe, prawa autorskie 2 lata 

Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta wartość została przekazana do używania do końca tego miesiąca, w którym 

nastąpiło zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich 

niedobór. 

11.3. Koszty badań i zakończonych prac rozwojowych 

Koszty prac badawczych nie są ujmowane w bilansie lecz podlegają w całości zaliczeniu do kosztów okresu, w jakim zostały 

poniesione. Uzasadnieniem takiej polityki rachunkowości jest fakt, że na etapie prac badawczych jednostka nie jest w stanie 

określić prawdopodobieństwa i skali osiągniętych w przyszłości korzyści .  

Koszty prac rozwojowych do czasu ich zakończenia są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty 

zakończonych prac rozwojowych, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych jeżeli; 

a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, 

oraz 

b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie 

spółka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz 

c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi 

przychodami sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.                                                        
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Jeżeli jednak zostaną zakończone wynikiem negatywnym lub bez wynikowo, to stanowią pozostałe koszty operacyjne działalności 

spółki w dacie ich zakończenia.  

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych wynosi 5 lat. 

11.4. Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. Cena nabycia środków trwałych obejmuje cenę zakupu oraz ogół kosztów bezpośrednio związanych z zakupem 

oraz przystosowaniem środka do używania.  

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do używania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, 

wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w 

wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa tych środków powiększa się o 

sumę wydatków na ich ulepszenie. 

Środki trwałe, zaliczane do odpowiednich grup rodzajowych środków trwałych objęte są ewidencją bilansową. Środki trwałe są 

amortyzowane przy zastosowaniu metody liniowej. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu 20 lat 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  10 - 40 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny 3 - 14 lat 

Środki transportu 5 - 15 lat 

Inne środki trwałe 4 - 10 lat 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym ten środek przekazano do używania, do końca tego miesiąca w którym następuje 

zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w który postawiono w stan likwidacji, zbyto lub 

stwierdzono niedobór. 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500 złotych, z wyjątkiem komputerów, telefonów i 

niszczarek, odnoszone są jednorazowo w koszty. 

Komputery, telefaksy, niszczarki o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł są zaliczane do środków trwałych i podlegają 

jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w miesiącu oddania do używania. 

11.5. Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, skorygowanych  o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych 

w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu 

zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

11.6. Inwestycje długoterminowe 

Nie występują. 

11.7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy 

między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 

przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest 

prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na dzień bilansowy i ulega 

stosownemu obniżeniu o tyle o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do 

częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są 

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, 

gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony mogą być w bilansie kompensowane jeżeli dotyczą 

tego samego tytułu prawnego. 
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11.8. Zapasy 

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów są objęte ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w 

jednostkach naturalnych i pieniężnych. Przyjęte do magazynu dostawy materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu, wyroby 

gotowe po rzeczywistym koszcie wytworzenia. Koszty związane z zakupem  materiałów do których zalicza się koszty transportu, 

załadunku, rozładunku badania laboratoryjne produktu, ujmuje się na koncie „ koszty zakupu”. Koszty te doprowadzające ceny 

zakupu do cen  nabycia  powiększają wartość materiałów proporcjonalnie do ilości zużytych materiałów w momencie przekazania 

ich do produkcji. Przy ustalaniu rozchodów zapasów materiałów i towarów Spółka stosuje metodę średniej ważonej. Wartość 

stanu końcowego zapasów materiałów, towarów wycenia się (zgodnie z przyjętą metodą do rozchodu) według cen przeciętnych, 

to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen zakupu (dla gaczy i pozostałych surowców). 

Na dzień bilansowy Spółka wycenia zapasy wyrobów gotowych według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży 

netto a wartość z wyceny odnosi w pozostałe koszty operacyjne. 

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny 

oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 

11.9. Należności z tytułu dostaw i usług 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.  

Spółka dokonuje analizy ściągalności posiadanych należności i w wypadku należności wątpliwych dokonuje odpisu 

aktualizującego bilansową wartość należności, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo ściągnięcia kwoty należności. Odpisy 

aktualizujące wartość należności ujmowane są w rachunku zysków i strat. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, 

od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Wartość należności powiększona jest o odsetki 

naliczone od nieterminowych zapłat. 

11.10. Transakcje w walucie obcej 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych  są wyceniane po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 

ogłoszonym dla danej waluty  przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z wyceny różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w 

pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. 

Różnice kursowe prezentowane są w rachunku zysków i strat po skompensowaniu. 

11.11. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności  wyceniane są według wartości 

nominalnej. 

Rozchody z rachunków walutowych wyceniane są metodą FIFO. 

Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się ze środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych i lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane 

jako działalność lokacyjna. 

11.12.  Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych do których 

zaliczane są prenumeraty, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 

ubezpieczenia majątkowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów pod warunkiem, że nakład spełnia warunki uznania go za aktywo jednostki. Warunek uzyskania w 

przyszłości korzyści ekonomicznych z poniesienia nakładu podlega okresowej weryfikacji i ocenie. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 

bieżący okres sprawozdawczy.  

Spółka w ramach biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów tworzy między innymi rezerwy na premie dla pracowników, 

zgodnie z zawartymi umowami o pracę oraz rezerwy na zalegle urlopy pracownicze. Tego rodzaju bierne rozliczenia 

międzyokresowe są prezentowane w pozycji rezerw i tworzone są w ciężar kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych i 

innych świadczeń.  

11.13. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.  

11.14. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń 

przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 

środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
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Rezerwy są wyceniane według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się w szczególności z 

następujących tytułów, (jeżeli spełnione są wyżej wymienione warunki ujmowania rezerw): 

- skutki toczących się spraw sądowych oraz spraw spornych, 

- przyszłe świadczenia na rzecz pracowników. 

Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane 

metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rezerwy  na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 

tworzone są w ciężar kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. 

11.15. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego ponoszone do czasu oddania 

składnika majątku trwałego do używania są kapitalizowane jako składnik nabycia bądź wytworzenia aktywów. W pozostałych 

przypadkach koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio do rachunku zysków i strat. 

11.16. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  

Zobowiązanie jest obowiązkiem spółki do świadczeń, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych jej aktywów. 

Zobowiązania spółki dzieli się na : 

- zobowiązania, których kwota oraz termin wymagalności są znane i pewne, 

- rezerwy na przyszłe zobowiązania – zobowiązania, których powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 

prawdopodobieństwa, lecz których kwota i termin zapłaty nie są pewne ale wiarygodny szacunek kwoty jest możliwy. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w całości,  niezależnie od terminu ich zapłaty, zalicza się  do zobowiązań 

krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania  dzieli się na krótko- i długoterminowe, stosując następujące kryteria: 

- całość lub część, która wymaga zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się do zobowiązań 

krótkoterminowych, 

- wszystkie zobowiązania nie będące zobowiązaniami z tytułu dostaw  i usług lub też nie spełniające kryteria zaliczenia do 

krótkoterminowych, traktowane są jako zobowiązania długoterminowe.  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, przez którą 

rozumie się wartość nominalną zobowiązania powiększoną o ewentualne, należne kontrahentowi na dzień wyceny, odsetki zwłoki. 

11.17. Zobowiązania finansowe 

Do zobowiązań finansowych spółka zalicza długo- i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wykorzystanych kredytów. 

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe  wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia tj. w cenie nabycia w  jakiej składnik 

zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych,  pomniejszonej o spłaty wartości 

nominalnej (kapitału podstawowego) i odpowiednio skorygowanej o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między 

wartością początkową składnika, a jego  wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. 

Różnice powstałe przy aktualizacji wartości zobowiązań finansowych za pomocą skorygowanej ceny nabycia odnoszone są na 

przychody bądź koszty finansowe.  

11.18. Zobowiązania z tytułu leasingu 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z 

tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i 

jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości kapitałowych rat leasingowych, ustalonej na dzień 

rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób 

umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są 

bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. 

Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe są amortyzowane 

przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu Opłaty leasingowe z tytułu umów, 

które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową 

przez okres trwania leasingu. 

11.19. Pochodne instrumenty finansowe 

Instrumenty pochodne, z których korzysta spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów 

wymiany walut to transakcje terminowe - kontrakty forward oraz  opcje walutowe. Wycenia na dzień bilansowy do wartości 
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godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość z wyceny jest dodatnia i jako zobowiązania, gdy ich 

wartość z wyceny jest ujemna oraz ujmuje w rachunku zysków i strat jako przychody i koszty finansowe. 

11.20.  Wbudowane instrumenty pochodne 

Spółka nie posiada wbudowanych instrumentów pochodnych. 

11.21. Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź 

grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i 

dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i 

wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres.  

11.22. Uznawanie przychodów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów 

przekazane zostały nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od 

towarów i usług. 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu bankowej stopy procentowej – dla 

lokat, oraz stopy odsetek ustawowych – dla należności) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. Jeżeli otrzymanie jest wątpliwe 

następuje objęcie ich  odpisem aktualizującym. 

12. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESACH OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM. 

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR w poszczególnych okresach objętych 

historycznymi informacjami finansowymi wynosiły: 

 

13. PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZE 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH, PRZELICZONYCH NA EURO, ZE WSKAZANIEM ZASAD 

PRZYJĘTYCH DO TEGO PRZELICZENIA. 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro 

obowiązujących na  ostatni dzień okresu. 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów 

stanowiących średnią arytmetyczną  średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni 

dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Rok obrotowy

Średni kurs w 

okresie*

Minimalny kurs

w okresie

Maksymalny kurs

w okresie

Kurs na ostatni 

dzień

okresu

2013 4,2110 4,0671 4,3432 4,1472

2012 4,1736 4,0465 4,5135 4,0882

2011 4,1401 3,8403 4,5642 4,4168

*) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

 PLN  EUR  PLN  EUR  PLN  EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów

241 093 135,31 57 253 178,65 260 482 407,99 62 411 924,48 273 304 483,71 66 013 981,23

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 869 166,84 5 905 762,73 27 237 369,46 6 526 109,22 22 167 971,45 5 354 453,14

Zysk (strata) brutto 24 286 676,59 5 767 436,85 24 540 389,04 5 879 909,20 22 458 760,45 5 424 690,33

Zysk (strata) netto 19 967 599,59 4 741 771,45 19 409 161,26 4 650 460,34 17 940 285,57 4 333 297,64

Aktywa razem 142 143 427,08 34 274 553,21 115 435 344,13 28 236 227,22 108 326 561,58 24 526 028,25

Zobowiązania razem 84 347 787,49 20 338 490,42 72 776 537,95 17 801 609,01 43 092 098,02 9 756 406,91

 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 73 897 509,63 17 818 651,05 53 507 767,95 13 088 344,00 43 092 098,02 9 756 406,91

Kapitał własny 53 012 814,29 12 782 796,66 37 045 214,70 9 061 497,65 57 360 365,79 12 986 860,58

Kapitał zakładowy 500 000,00 120 563,27 500 000,00 122 303,21 28 833 000,00 6 528 029,34

Liczba akcji /udziałów w sztukach 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 28 783,00 28 783,00

Wartość księgowa na akcję/udział (PLN/EUR) 5,30 1,28 3,70 0,91 1 992,86 451,20

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą/udział  

(PLN/EUR)

2,00 0,47 1,94 0,47 623,29 150,55

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej

3 972 764,82 943 425,51 15 336 961,79 3 674 756,04 9 793 096,37 2 365 425,08

Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

-10 655 355,52 -2 530 362,27 -3 184 748,11 -763 069,80 -1 207 731,68 -291 715,58

Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej

7 534 715,49 1 789 293,63 -10 754 637,36 -2 576 825,13 -9 760 328,54 -2 357 510,34

Zmiana stanu środków pieniężnych 852 124,79 202 356,87 1 397 576,32 334 861,11 -1 174 963,85 -283 800,84

2013 2012 2011*)

*) Dane za 2011 r. zostały przekształcone celem zapewnienia porównywalności w związku z przeprowadzonym połączeniem Polwax SA oraz Krokus Chem Sp. z o.o., 

opisanym w dodakowej nocie objaśniającej nr 20
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14. WSKAZANIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC W WARTOŚCI UJAWNIONYCH DANYCH, DOTYCZĄCYCH CO NAJMNIEJ KAPITAŁU 

WŁASNEGO ( AKTYWÓW NETTO) I WYNIKU FINANSOWEGO NETTO, ORAZ ISTOTNYCH RÓŻNIC DOTYCZĄCYCH 

PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, POMIĘDZY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI I DANYMI 

PORÓWNYWALNYMI, SPORZĄDZONYMI ZGODNIE Z POLSKIMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI, A ODPOWIEDNIO 

SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, SKONSOLIDOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI I DANYMI 

PORÓWNYWALNYMI , KTÓRE ZOSTAŁYBY SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR. 

Polwax S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi 

zmianami. 

Spółka podjęła próbę zidentyfikowania obszarów występowania różnic oraz ich wpływu na wartość kapitałów własnych (aktywów 

netto) i wyniku finansowego pomiędzy niniejszymi historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi 

zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR. W 

tym celu Zarząd Emitenta wykorzystał najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach oraz zasadach 

rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy sporządzaniu historycznych informacji finansowych zgodnie z MSR. 

Główne obszary występowania różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie 

polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR są następujące: 

 Rzeczowe aktywa trwałe 

Zgodnie z MSR 16 amortyzację środków trwałych nalicza się systematycznie przez okres użytkowania ekonomicznego danego 

składnika aktywów. Podstawą naliczania amortyzacji powinna być cena nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów 

pomniejszona o wartość końcową (rezydualną) tego składnika. Wartość końcowa powinna być weryfikowana co najmniej raz do roku i 

powinna ona być równa kwocie, jaką jednostka mogłaby na dany moment uzyskać, z uwzględnieniem takiego wieku i stanu tego 

składnika, jaki będzie na koniec okresu jego ekonomicznego użytkowania. W niniejszych informacjach finansowych sporządzonych 

zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka nie rozpoznała wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych.  

Dodatkowo MSR 16 nie przewiduje możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych z chwilą oddania do 

użytkowania środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 3,5 tys. zł, która to zasada została przyjęta w stosowanej przez spółkę 

polityce rachunkowości. Amortyzacja dla tych środków trwałych zgodnie z MSR 16 powinna być ustalana według przewidywanego 

okresu użytkowania.  

W ocenie Zarządu ujęcie skutków potencjalnych różnic z tytułu odmiennego sposobu naliczania amortyzacji z powodu rozpoznawania 

wartości końcowej oraz niedokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie wywarłoby istotnego wpływu na wynik 

finansowy oraz kapitały własne za lata 2011, 2012 oraz 2013.  

Ponadto w przypadku przedstawienia pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR, istnieje możliwość przyjęcia wartości 

godziwej jako zakładanego kosztu składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień przejścia na MSSF. W oparciu o dostępne 

wyceny spółka dokonała wstępnego oszacowania wartości godziwej posiadanych istotnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych.  

W przypadku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, uwzględniając wpływ odroczonego podatku dochodowego, 

kapitał własny na dzień 31 grudnia 2013 roku byłby większy o 6.768 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku byłby większy o 6.964 tys. 

zł a na dzień 31 grudnia 2011 roku byłby większy o 7.065 tys. zł. Wynik finansowy netto za rok 2013 byłby niższy o 196 tys. zł, za rok 

2012 byłby niższy o 100 tys. zł, za rok 2011 byłby niższy o 191 tys. zł. Zdaniem Zarządu Spółki, analiza obszarów różnic oraz 

oszacowania ich wartości bez sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego według MSR jest obarczona ryzykiem 

niepewności. 

 Płatności w formie akcji własnych 

Jak opisano w nocie 12 w informacji dodatkowej, w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany statutu Spółki 

obejmujące w szczególności warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich. 

Zgodnie z MSSF 2 „Płatności w formie akcji własnych” spółka dokonała wstępnego oszacowania skutków wyceny Programu Opcji 

Managerskich w oparciu o jeden z przyjętych modeli wyceny. Łączny ustalony koszt programu powinien być ujmowany w 

sprawozdaniu finansowym w kosztach wynagrodzeń w korespondencji z przyrostem kapitałów własnych w okresie nabywania 

uprawnień, tj. okresie w czasie którego wszystkie określone warunki nabywania uprawnień, ustalone w umowie dotyczącej płatności w 

formie akcji, muszą zostać spełnione. Wycena programu obarczona jest ryzykiem niepewności z powodu różnych czynników, w tym 

m.in. z powodu braku wiedzy na temat przyszłej wartości rynkowej akcji Polwax S.A. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 

przez spółkę zgodnie z MSR, według wstępnych szacunków wynik finansowy za 2013 rok ukształtowałby się na poziomie niższym o 

1.143 tys. zł. Ze względu na sposób ujęcia księgowego płatności w formie akcji własnych kapitał własny Spółki nie uległby zmianie. 
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 Skutki zmian kursów  

Zgodnie z MSR 21 pozycje wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu zamknięcia, 

stanowiącego natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Kursem po którym jest możliwa natychmiastowa wymiana jest w 

przypadku aktywów kurs kupna a w przypadku pasywów kurs sprzedaży wiodącego banku Spółki. Zgodnie z polskimi zasadami 

rachunkowości pozycje walutowe wyceniane są według średniego kursu NBP. W ocenie Zarządu Spółki ujęcie skutków przeliczenia 

pozycji walutowych według odmiennych kursów nie wywarłoby istotnego wpływu na wynik finansowy oraz kapitały własne Spółki za 

lata 2011, 2012 oraz 2013.  

 Podatek odroczony 

Podatek odroczony uwzględniony w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSR powinien uwzględniać ww. różnice 

między sprawozdaniem sporządzonym według MSR a sprawozdaniem sporządzonym według ustawy o rachunkowości. 

 Rozliczenie połączenia Polwax S.A. oraz Krokus Chem Sp. z o.o.  

Jak opisano w nocie 12 informacji dodatkowej oraz nocie 20 dodatkowych informacji i objaśnień, na podstawie uchwały nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax SA z dnia 21.08.2012 roku dokonano połączenia Polwax SA oraz Krokus Chem Sp. 

z o.o. Połączenie nastąpiło w oparciu o art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki 

przejmowanej (Krokus Chem Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Polwax SA). Połączenie było poprzedzone nabyciem udziałów Lotos 

Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax SA) przez Krokus Chem Sp. z o.o. w dniu 10.01.2012 roku. Ze względu na fakt, iż proces nabycia 

udziałów oraz przeprowadzenie połączenia podmiotów nastąpiły w ciągu jednego roku obrotowego, spółka Krokus Chem Sp. z o.o. 

nie była zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w konsekwencji czego dla potrzeb 

sprawozdawczości finansowej nie była dokonywana wycena nabytych przez Krokus Chem Sp. z o.o. aktywów i pasywów w wartości 

godziwej. Połączenie Polwax SA i Krokus Chem zostało rozliczone w metodą łączenia udziałów, dla celów którego aktywa i pasywa 

łączących się podmiotów są sumowane według wartości księgowych, z uwzględnieniem jednolitych metod wyceny i wyłączeń. W 

przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF rozliczenie połączenia zgodnie z MSSF 3 mogłoby skutkować 

koniecznością obliczenia wartości godziwych aktywów i zobowiązań przejmowanego podmiotu. W ocenie Zarządu zaprezentowanie 

skutków rozliczenia połączenia zgodnie z MSSF 3 nie jest bez sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego według MSSF 

możliwe w sposób wiarygodny mimo dołożenia należytej staranności m.in. ze względu na braku wyceny aktywów i pasywów w 

wartościach godziwych na moment połączenia i związaną z tym znaczącą niepewność w zakresie ewentualnych korekt pozycji 

sprawozdania finansowego prezentowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.  

 Zakresu ujawnień oraz prezentacji danych finansowych   

Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości oraz MSR mogą 

się różnić w istotnym stopniu. Ponadto występują różnice w odniesieniu do zakresu wymaganych ujawnień, który zgodnie z MSR jest 

co do zasady szerszy niż według polskich zasad rachunkowości. Sporządzenie pełnego wykazu różnic w tym zakresie byłoby możliwe 

w przypadku sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.  

 
 
 

 

 
 
 
        Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
 
 
       Główny Księgowy                  Prezes Zarządu       Członek Zarządu        Członek Zarządu 
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BILANS  
 

 
 
 
 
 
 
 
Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
 
 
 
Główny Księgowy            Prezes Zarządu           Członek Zarządu          Członek Zarządu 
  

AKTYWA Nota  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

I. AKTYWA TRWAŁE 34 944 457,42    26 793 566,41    24 678 311,62     

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 683 803,93          486 300,38          283 868,49          

1.1 wartość firmy -                          -                          -                          

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 32 818 112,48    25 013 973,59    22 280 295,60     

3. Należności długoterminowe 3 -                         -                         -                         

1. Od jednostek powiązanych -                          -                          -                          

2. Od pozostałych jednostek -                          -                          -                          

4. Inwestycje długoterminowe 4 -                         -                         -                         

4.1. Nieruchomości -                          -                          -                          

4.2. Wartości niematerialne i prawne -                          -                          -                          

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe -                          -                          -                          

a) w jednostkach powiązanych, w tym: -                          -                          -                          

 - udziały lub akcje w jednostkach 

podporządkowanych wyceniane metodą praw 

własności -                          -                          -                          

b) w pozostałych jednostkach -                          -                          -                          

4.4. Inne inwestycje długoterminowe -                          -                          -                          

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 442 541,01      1 293 292,44       2 114 147,53       

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 1 404 766,00       1 266 287,00       1 847 867,00        

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 775,01             27 005,44             266 280,53           

II. AKTYWA OBROTOWE 107 198 969,66  88 641 777,72    83 648 249,96     

1. Zapasy 6 24 048 129,03    29 941 295,13    24 728 493,37     

2. Należności krótkoterminowe 7,8 80 519 096,05    56 937 331,97    58 604 468,50     

2.1. Od jednostek powiązanych -                          -                          25 033,67             

2.2. Należności od pozostałych jednostek 80 519 096,05     56 937 331,97     58 579 434,83     

3. Inwestycje krótkoterminowe 9 2 420 033,30      1 596 430,60       199 407,88          

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 420 033,30       1 596 430,60       199 407,88           

a) w jednostkach powiązanych -                          -                          -                          

b) w pozostałych jednostkach -                          -                          -                          

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 420 033,30       1 596 430,60       199 407,88           

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -                          -                          -                          

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10, 11 211 711,28          166 720,02          115 880,21          

SUMA AKTYWÓW 142 143 427,08  115 435 344,13  108 326 561,58  
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Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
 
 
Główny Księgowy    Prezes Zarządu         Członek Zarządu          Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
  

PASYWA Nota  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

I. KAPITAŁ WŁASNY 53 012 814,29           37 045 214,70         57 360 365,79        

1. Kapitał zakładowy 12 500 000,00                 500 000,00                28 833 000,00         

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -                                -                               -                              

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 -                                -                               -                              

4. Kapitał zapasowy 14 27 445 214,70           12 119 562,10          5 487 080,22           

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 -                                -                               -                              

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 5 100 000,00              5 100 000,00            5 100 000,00           

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -                                83 508,66 -                 -                              

8. Zysk (strata) netto 19 967 599,59           19 409 161,26          17 940 285,57         

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna)

17

-                                -                               -                              

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 89 130 612,79           78 390 129,43         50 966 195,79        

1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 782 825,30              5 613 591,48            7 874 097,77           

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 286 886,00                 276 995,00                303 900,22              

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 476 300,91              5 303 734,91            7 185 586,00           

a) długoterminowa 2 456 009,22              2 809 608,70            3 149 778,58           

b) krótkoterminowa 2 020 291,69              2 494 126,21            4 035 807,42           

1.3. Pozostałe rezerwy 19 638,39                   32 861,57                  384 611,55              

- długoterminowe -                                -                               -                              

- krótkoterminowe 19 638,39                   32 861,57                  384 611,55              

2. Zobowiązania długoterminowe 19 10 450 277,86           19 268 770,00          -                              

2.1. Wobec jednostek powiązanych -                                -                               -                              

2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 450 277,86           19 268 770,00          -                              

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 73 897 509,63           53 507 767,95          43 092 098,02         

3.1. Wobec jednostek powiązanych -                                -                               9 920 441,32           

3.2. Wobec pozostałych jednostek 73 651 688,00           53 186 370,19          32 869 290,37         

3.3. Fundusze specjalne 245 821,63                 321 397,76                302 366,33              

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 -                                -                               -                              

4.1. Ujemna wartość firmy -                                -                               -                              

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe -                                -                               -                              

a) długoterminowe -                                -                               -                              

b) krótkoterminowe -                                -                               -                              

SUMA PASYWÓW 142 143 427,08        115 435 344,13       108 326 561,58      

Wartość księgowa 22 53 012 814,29           37 045 214,70          57 360 365,79         

Liczba akcji 10 000 000                 10 000 000                28 783                      

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,30                             3,70                            1 992,86                   

Rozwodniona liczba akcji 10 082 375                 10 000 000                28 783                      

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,26                             3,70                            1 992,86                   

POZYCJE POZABILANSOWE

1. Należności warunkowe 7 000 000,00              7 000 000,00            -                              

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 23 -                                -                               -                              

 a) otrzymanych gwarancji i poręczeń -                                -                               -                              

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 7 000 000,00              7 000 000,00            -                              

 a) otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. 

wierzytelności Grupy LOTOS 7 000 000,00              7 000 000,00            

2. Zobowiązania warunkowe -                                -                               -                              

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 23 -                                -                               -                              

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń -                                -                               -                              

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) -                                -                               -                              

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń -                                -                               -                              

3. Inne -                                -                               

Pozycje pozabilansowe razem 7 000 000,00              7 000 000,00            -                              
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Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
 
Główny Księgowy        Prezes Zarządu        Członek Zarządu           Członek Zarządu 
 
 
 
  

Nota 2013 2012 2011

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

w tym: 241 093 135,31  260 482 407,99      273 304 483,71         

- od jednostek powiązanych -                          -                             397 213,87                 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 240 410 786,71  257 586 197,64      272 366 658,81         

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 682 348,60          2 896 210,35          937 824,90                 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 195 373 280,37  213 932 370,90      228 591 277,99         

- jednostkom powiązanym -                          -                             384 817,58                 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 194 747 994,01  211 247 315,99      227 757 991,92         

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 625 286,36          2 685 054,91          833 286,07                 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 45 719 854,94    46 550 037,09        44 713 205,72           

IV. Koszty sprzedaży 26 7 665 064,03       7 196 164,60          8 953 257,68             

V. Koszty ogólnego zarządu 26 11 999 943,76     13 355 081,62        12 861 920,25           

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) 26 054 847,15    25 998 790,87        22 898 027,79           

VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 443 993,21          1 909 891,06          795 559,28                 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 75 575,38             164 573,20              27 420,51                   

2. Dotacje

3. Inne przychody operacyjne 368 417,83          1 745 317,86          768 138,77                 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 629 673,52       671 312,47              1 525 615,62             

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                          -                             -                                

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 473 294,35       489 300,81              721 133,09                 

3. Inne koszty operacyjne 156 379,17          182 011,66              804 482,53                 

IX. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 24 869 166,84    27 237 369,46        22 167 971,45           

X. Przychody finansowe 29 2 011 352,64       1 586 103,06          1 760 751,84             

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -                          -                             -                                

- od jednostek powiązanych -                          -                             -                                

2. Odsetki, w tym: 1 888 792,64       1 586 103,06          1 565 828,78             

- od jednostek powiązanych -                          -                             -                                

3. Zysk ze zbycia inwestycji 122 560,00          -                             100 391,90                 

4. Aktualizacja wartości inwestycji -                          -                             -                                

5. Inne -                          -                             94 531,16                   

XI. Koszty finansowe 30 2 593 842,89       4 283 083,48          1 469 962,84             

1. Odsetki, w tym: 2 507 780,48       3 690 250,17          1 469 962,84             

- dla jednostek powiązanych -                          -                             2 013,38                     

2. Strata ze zbycia inwestycji -                          10 615,00                -                                

3. Aktualizacja wartości inwestycji 41 314,37             -                             -                                

4. Inne 44 748,04             582 218,31              -                                

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 24 286 676,59    24 540 389,04        22 458 760,45           

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) -                          -                             -                                

1. Zyski nadzwyczajne 31 -                          -                             -                                

2. Straty nadzwyczajne 32 -                          -                             -                                

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+XIII) 24 286 676,59    24 540 389,04        22 458 760,45           

XV. Podatek dochodowy 4 319 077,00       5 131 227,78          4 518 474,88             

a) część bieżąca 33 4 447 665,00       4 576 553,00          5 073 348,00             

b) część odroczona 34 128 588,00 -         554 674,78              554 873,12 -                

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty)
35

-                          -                             -                                

XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV) 19 967 599,59    19 409 161,26        17 940 285,57           

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 19 967 599,59     19 409 161,26        17 940 285,57           

Średnia ważona liczba udziałów/akcji zwykłych (w szt.) 36 10 000 000          478 874 849           28 783                         

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) * 2,00                       0,04                          623,29                         

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 064 320          478 874 849           28 783                         

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) * 1,98                       0,04                          623,29                         
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

 
 
Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
Główny Księgowy        Prezes Zarządu        Członek Zarządu           Członek Zarządu 

2013 2012 2011

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 045 214,70       57 360 365,79       53 328 987,42   

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                           -                           -                       

- korekty błędów -                           -                           -                       

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 37 045 214,70       57 360 365,79       53 328 987,42   

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 500 000,00            28 833 000,00       19 783 000,00   

1.1. Zmiany kapitału zakładowego -                           (28 333 000,00)     9 050 000,00     

a) zwiększenia (z tytułu) -                           950 000,00            9 050 000,00     

 - emisji akcji -                           -                           -                       

  - z kapitału zapasowego -                           -                           9 000 000,00     

  -podwyższenie kapitału w celu połączenia z Krokus_Chem sp.z oo 500 000,00            

   - podwyższenie kapitału w Krokus-Chem sp.z oo 450 000,00            50 000,00           

b)-  zmniejszenia (z tytułu) -                           29 283 000,00       -                       

 - umorzenia akcji własnych -                           28 783 000,00       -                       

  - rozliczenie połączenia odwrotnego -                           500 000,00            -                       

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 500 000,00            500 000,00            28 833 000,00   

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -                           -                           -                       

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy -                           -                           -                       

a) zwiększenie (z tytułu) -                           -                           -                       

- -                           -                           -                       

b) zmniejszenie (z tytułu) -                           -                           -                       

- -                           -                           -                       

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -                           -                           -                       

3. Akcje własne na początek okresu -                           -                           -                       

a) zwiększenie 79 103 283,35       -                       

b) zmniejszenie -                           79 103 283,35       -                       

3.1. Akcje własne na koniec okresu -                           -                           -                       

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 119 562,10       5 487 080,22         12 881 957,86   

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 15 325 652,60       6 632 481,88         (7 394 877,64)    

a) zwiększenia (z tytułu) 17 325 652,60       56 952 765,23       1 605 122,36     

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej -                           -                           -                       

 - utworzony ustawowo 166 667,00            

 - utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo(minimalną) 

wartość 17 158 985,60       18 023 794,23       1 245 122,36     

 - podwyższenie kapitału w Krokus-Chem sp.z o.o 38 928 971,00       360 000,00         

b) zmniejszenia (z tytułu) 2 000 000,00         50 320 283,35       9 000 000,00     

- wypłata dywidendy 2 000 000,00         -                           -                       

 - na kapitał zakładowy -                           -                           9 000 000,00     

  - umorzenie akcji własnych 50 320 283,35       

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 445 214,70       12 119 562,10       5 487 080,22     

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -                           -                           -                       

5.1.Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -                           -                           -                       

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                       

b) zmniejszenia (z tytułu) -                           -                           -                       

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -                           -                           -                       

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 000,00         5 100 000,00         5 100 000,00     

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -                           -                           -                       

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                       

- -                           -                           -                       

b) zmniejszenia (z tytułu) -                           -                           -                       

- -                           -                           -                       

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 000,00         5 100 000,00         5 100 000,00     

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19 325 652,60       17 940 285,57       15 564 029,56   

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19 409 161,26       18 023 794,23       15 564 029,56   

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                           -                           -                       

- korekty błędów -                           -                           -                       

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 19 409 161,26       18 023 794,23       15 564 029,56   

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                       

- podział zysku z lat ubiegłych -                           -                           -                       

- -                           -                           -                       

b) zmniejszenia (z tytułu) 19 409 161,26       18 023 794,23       15 564 029,56   

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 17 325 652,60       18 023 794,23       15 564 029,56   

- wypłata dywidendy 2 000 000,00         -                           -                       

  - pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o 83 508,66               

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -                           -                           -                       

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 83 508,66               83 508,66               -                       

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                           -                           -                       

- korekty błędów -                           -                           -                       

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 83 508,66               83 508,66               -                       

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                       

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -                           -                           -                       

- -                           -                           -                       

b) zmniejszenia (z tytułu) 83 508,66               -                           -                       

  - pokrycie straty 83 508,66               -                           -                       

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                           83 508,66               -                       

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -                           (83 508,66)             -                       

8. Wynik netto 19 967 599,59       19 409 161,26       17 940 285,57   

a) zysk netto 19 967 599,59       19 409 161,26       18 023 794,23   

b) strata netto -                           -                           83 508,66           

c) odpisy z zysku -                           -                           -                       

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 53 012 814,29       37 045 214,70       57 360 365,79   

III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 43 012 814,29       35 045 214,70       47 033 874,45   
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
 
 
   Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
 
  Główny Księgowy              Prezes Zarządu                   Członek Zarządu                Członek Zarządu  

2013 2012 2011

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 19 967 599,59  19 409 161,26       17 940 285,57        

II. Korekty razem 15 994 834,77 - 4 072 199,47 -         8 147 189,20 -         

1. Amortyzacja 2 674 765,98     2 973 014,48          3 058 012,56          

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 28 522,09          16 959,77               1 491,88                  

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 178 171,08     3 600 882,64          1 403 248,17          

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 156 821,01 -       154 283,40 -            137 114,97 -            

5. Zmiana stanu rezerw 830 766,18 -       2 260 506,29 -         3 339 397,02          

6. Zmiana stanu zapasów 5 893 166,10     5 212 801,76 -         3 607 337,94          

7. Zmiana stanu należności 23 581 764,08 - 1 667 136,53          15 234 503,27 -       

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 2 005 868,92 -    5 472 616,72 -         3 235 029,12 -         

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 194 239,83 -       770 015,28             950 029,41 -            

10. Inne korekty -                        -                             -                             

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 3 972 764,82    15 336 961,79       9 793 096,37          

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 5 641 372,76     2 997 820,00          4 616 212,22          

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 95 812,76          410 310,00             36 032,32                

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialane i 

prawne -                        -                             -                             

3. Z aktywów finansowych, w tym: -                        -                             -                             

a) w jednostkach powiązanych -                        -                             -                             

b) w pozostałych jednostkach -                        -                             -                             

- zbycie aktywów finansowych -                        -                             -                             

- dywidendy i udzialy w zyskach -                        -                             -                             

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -                        -                             -                             

- odsetki -                        -                             -                             

- inne wpływy z aktywów finansowych -                        -                             -                             

4. Inne wpływy inwestycyjne 5 545 560,00     2 587 510,00          4 580 179,90          

II. Wydatki 16 296 728,28  6 182 568,11          5 823 943,90          

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 10 873 728,28  2 957 921,11          1 345 526,90          

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne -                        -                             -                             

3. Na aktywa finansowe, w tym: -                        -                             -                             

a) w jednostkach powiązanych -                        -                             -                             

- nabycie aktywów finansowych -                        -                             -                             

- udzielone pożyczki długoterminowe -                        -                             -                             

b) w pozostałych jednostkach -                        -                             -                             

- nabycie aktywów finansowych -                        -                             -                             

- udzielone pożyczki długoterminowe -                        -                             -                             

4. Inne wydatki inwestycyjne 5 423 000,00     3 224 647,00          4 478 417,00          

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 10 655 355,52 - 3 184 748,11 -        1 207 731,68 -         

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 24 020 917,45  107 824 634,97     16 120 414,20        

1. Wpływ netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału -                        39 378 971,00       410 000,00             

2. Kredyty i pożyczki 24 020 917,45  68 445 663,97       15 710 414,20        

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -                        -                             -                             

4. Inne wpływy finansowe -                        -                             -                             

II. Wydatki 16 486 201,96  118 579 272,33     25 880 742,74        

1. Nabycie akcji własnych -                        79 103 283,35       -                             

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 000 000,00     -                             14 318 907,20        

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -                        -                             -                             

4. Spłaty kredytów i pożyczek 10 234 030,00  35 590 414,77       10 142 946,71        

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -                        -                             -                             

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -                        -                             -                             

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 563,64          -                             24 745,60                

8. Odsetki 2 211 608,32     3 885 574,21          1 394 143,23          

9. Inne wydatki finansowe -                        -                             -                             

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 534 715,49    10 754 637,36 -      9 760 328,54 -         

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 852 124,79        1 397 576,32         1 174 963,85 -         

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 823 602,70        1 397 022,72          1 192 861,90 -         

- zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 28 522,09          553,60 -                    17 898,05 -               

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 596 137,44     198 561,12             1 373 524,97          

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 2 448 262,23    1 596 137,44         198 561,12             

- o ograniczonej mozliwości dysponowania 31 459,80          63 047,02               58 882,96                
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A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 
 
NOTA 1 
 
1.1. Wartości niematerialne i prawne 

 

 
 

Na dzień 31.12.2013 jednym z zabezpieczeń umowy wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00 zawartej z ING Bank Śląski był 

zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz aktywów przyszłych, wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 k.c. zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2 do 

wysokości 95,7 mln PLN. Jednym z zabezpieczeń kredytu akwizycyjnego zawartego z ING Bank Śląski był zastaw rejestrowy na 

zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-

go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2; Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do 

wysokości 62,25 mln PLN. 

Na dzień 31.12.2012 jednym z zabezpieczeń kredytów zawartych z ING Bank Śląski tj. kredytu akwizycyjnego, kredytu obrotowego w 

PLN i kredytu obrotowego w EUR był zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul .Łukasiewicza 2; 

Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości odpowiednio 62,25 mln PLN, 75 mln PLN i 375 tys. 

EUR. 

1.2. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) 
 

 
 
 

1.3. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych (według grup rodzajowych) 
 

 
  

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) Koszty zakończonych prac rozwojowych -                   -                  -                   

b) wartość firmy -                   -                  -                   

c) Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 5 367,56        13 304,00     37 500,00     

– oprogramowanie komputerowe 5 367,56        13 304,00     37 500,00     

d) Inne wartości niematerialne i prawne 663 436,37   457 996,38   246 368,49   

e) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 15 000,00      15 000,00     -                   

Wartości niematerialne i prawne razem 683 803,93   486 300,38  283 868,49   

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) własne 683 803,93   486 300,38   283 868,49   

b) użytkowane na podstawie umów wynajmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym -                   -                  -                   

   - umowy leasingu -                   -                  -                   

Wartości niematerialne i prawne razem 683 803,93   486 300,38  283 868,49   

1.01. - 31.12.2013

 Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych 

 Wartość 

firmy 

 Razem, w 

tym: 

 oprogramowanie 

komputerowe 

 Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne 

 Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

 Razem 

a) wartość brutto na początek okresu -                              -                 426 402,69  426 402,69            15 000,00                     550 142,67      991 545,36           

b) zwiększenia, w tym: -                              -                 3 769,00       3 769,00                -                                  309 003,76      312 772,76           

- zakup -                              -                 3 769,00       3 769,00                -                                  309 003,76      312 772,76           

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

c) zmniejszenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- likwidacja -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- sprzedaż -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

d) wartość brutto na koniec okresu -                              -                 430 171,69  430 171,69            15 000,00                     859 146,43      1 304 318,12       

e) umorzenie na początek okresu -                              -                 413 098,69  413 098,69            -                                  92 146,29        505 244,98           

f) zwiększenia, w tym: -                              -                 11 705,44     11 705,44              -                                  103 563,77      115 269,21           

- amortyzacja za okres -                              -                 11 705,44     11 705,44              -                                  103 563,77      115 269,21           

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

g) zmniejszenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- likwidacja -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- sprzedaż -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

h) razem umorzenie na koniec okresu -                              -                 424 804,13  424 804,13            -                                  195 710,06      620 514,19           

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu
-                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

 - zwiększenia -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

 - zmniejszenia -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu
-                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

k) wartość netto na koniec okresu -                              -                 5 367,56       5 367,56                15 000,00                     663 436,37     683 803,93          

 Koncesje, patenty, licencje 



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 19 

 
 
 

 
 

NOTA 2 
 

2.1. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

 
 

Na dzień 31.12.2013 na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) 

ustanowiona była hipoteka łączna do kwoty 62,25 mln PLN z tytułu umowy kredytu akwizycyjnego zawartej z ING Bank Śląski oraz 

hipoteka umowna łączna do kwoty 87 mln PLN na tych samych nieruchomościach z tytułu umowy wieloproduktowej Nr 

890/2013/00000287/00 zawartej z ING Bank Śląski S.A.. Dodatkowym zabezpieczeniem umowy wieloproduktowej Nr 

890/2013/00000287/00 był zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz aktywów przyszłych, 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 kc zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul. Łukasiewicza 2 do wysokości 95,7 mln PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem umowy kredytu akwizycyjnego był zastaw rejestrowy 

1.01. - 31.12.2012

 Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych 

 Wartość 

firmy 

 Razem, w 

tym: 

 oprogramowanie 

komputerowe 

 Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne 

 Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

 Razem 

a) wartość brutto na początek okresu -                              -                 406 446,69  406 446,69            -                                  292 283,34      698 730,03           

b) zwiększenia, w tym: -                              -                 19 956,00     19 956,00              15 000,00                     257 859,33      292 815,33           

- zakup -                              -                 19 956,00     19 956,00              15 000,00                     257 859,33      292 815,33           

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

c) zmniejszenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- likwidacja -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- sprzedaż -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

d) wartość brutto na koniec okresu -                              -                 426 402,69  426 402,69            15 000,00                     550 142,67      991 545,36           

e) umorzenie na początek okresu -                              -                 368 946,69  368 946,69            -                                  45 914,85        414 861,54           

f) zwiększenia, w tym: -                              -                 44 152,00     44 152,00              -                                  46 231,44        90 383,44             

- amortyzacja za okres -                              -                 44 152,00     44 152,00              -                                  46 231,44        90 383,44             

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

g) zmniejszenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- likwidacja -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- sprzedaż -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

h) razem umorzenie na koniec okresu -                              -                 413 098,69  413 098,69            -                                  92 146,29        505 244,98           

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu
-                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

 - zwiększenia -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

 - zmniejszenia -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu
-                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

k) wartość netto na koniec okresu -                              -                 13 304,00    13 304,00              15 000,00                     457 996,38     486 300,38          

 Koncesje, patenty, licencje 

1.01. - 31.12.2011

 Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych 

 Wartość 

firmy 

 Razem, w 

tym: 

 oprogramowanie 

komputerowe 

 Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne 

 Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

 Razem 

a) wartość brutto na początek okresu -                              -                 406 446,69  406 446,69            -                                  292 283,34      698 730,03           

b) zwiększenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- zakup -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

c) zmniejszenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- likwidacja -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- sprzedaż -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

d) wartość brutto na koniec okresu -                              -                 406 446,69  406 446,69            -                                  292 283,34      698 730,03           

e) umorzenie na początek okresu -                              -                 331 446,69  331 446,69            -                                  23 006,97        354 453,66           

f) zwiększenia, w tym: -                              -                 37 500,00     37 500,00              -                                  22 907,88        60 407,88             

- amortyzacja za okres -                              -                 37 500,00     37 500,00              -                                  22 907,88        60 407,88             

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

g) zmniejszenia, w tym: -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- likwidacja -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- sprzedaż -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

- inne -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

h) razem umorzenie na koniec okresu -                              -                 368 946,69  368 946,69            -                                  45 914,85        414 861,54           

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu
-                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

 - zwiększenia -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

 - zmniejszenia -                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu
-                              -                 -                  -                           -                                  -                     -                          

k) wartość netto na koniec okresu -                              -                 37 500,00    37 500,00              -                                  246 368,49     283 868,49          

 Koncesje, patenty, licencje 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) środki trwałe 20 153 875,32  19 920 696,09  22 089 106,41  

   - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 539 073,05        585 222,89        631 372,73        

   - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 409 039,90  13 592 688,12  14 376 334,11  

   - urządzenia techniczne i maszyny 4 517 848,50     5 189 245,11     6 599 872,54     

   - środki transportu 576 830,65        397 987,99        326 352,83        

   - inne środki trwałe 111 083,22        155 551,98        155 174,20        

b) środki trwałe w budowie 12 664 237,16  2 201 715,50     191 189,19        

c) zaliczki na środki trwałe w budowie -                        2 891 562,00     -                        

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 32 818 112,48  25 013 973,59  22 280 295,60  
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na mieniu ruchomym oraz praw majątkowych zlokalizowanym w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul .Łukasiewicza 2; 

Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42, do wysokości odpowiednio 62,25 mln PLN.  

Na dzień 31.12.2012 r. na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) 

ustanowiona była hipoteka łączna do kwoty 62,25 mln PLN z tytułu umowy kredytu akwizycyjnego zawartej z ING Bank Śląski, 

hipoteka umowna łączna do kwoty 375 000 EUR na tych samych nieruchomościach z tytułu zabezpieczenia umowy kredytowej nr 

680/2011/00004884/00 o kredyt w rachunku bieżącym EUR zawartej z ING Bank Śląski S.A. oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 

75 mln PLN na tych samych nieruchomościach z tytułu umowy nr 680/2011/00004870/00 o kredyt w rachunku bieżącym PLN zawartej 

z ING Bank Śląski S.A. Dodatkowym zabezpieczeniem wymienionych umów kredytowych było mienie ruchome oraz prawa majątkowe 

zlokalizowane w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul .Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. 

Złotego Smoka 20/42, objęte zastawem rejestrowym do wysokości odpowiednio 62,25 mln PLN, 375 tys. EUR oraz 75 mln zł oraz 

cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych aktywów obciążonych na rzecz Banku ING.  

Na dzień 31.12.2011 r. na środkach trwałych ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej do 11 mln zł na 

nieruchomościach w tytułu umowy kredytowej nr CRD/24973/07 zawartej z Bank Raiffeisen Polska S.A. Warszawa wraz z cesją praw 

z polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowym zabezpieczeniem wymienionej umowy kredytowej był zastaw rejestrowy na linii do produkcji 

świec prostych X16, linii do produkcji świec walcowych X15, oraz linii do zalewania X18 o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 

kwietnia 2007 wynoszącej 3.339.730 PLN zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość księgowa netto zastawionych 

środków trwałych na dzień 31.12.2011 wynosiła: 1.051.902,37 PLN.         

 
 

2.2. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 
 

 
 
 
 

2.3. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo  
            
 

 
     
 
 

2.4. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) 
 

 
         
         

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) własne 19 903 893,65  19 920 696,09  22 089 106,41  

b) użytkowane na podstawie umów wynajmu, dzierżawy lub innej umowy, w 

tym umowy leasingu, w tym: 249 981,67        -                        -                        

  - umowy leasingu (środki transportu) 249 981,67        -                        -                        

Środki trwałe, razem 20 153 875,32  19 920 696,09  22 089 106,41  

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 

umowy leasingu, w tym: 952 504,85        1 075 841,41     804 937,31        

   - środki transportu 952 504,85        1 075 841,41     804 937,31        

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo razem 952 504,85        1 075 841,41    804 937,31        

1.01. - 31.12.2013

 Grunty (w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 Urządzenia 

techniczne i maszyny 
 Środki transportu 

 Inne środki 

trwałe 
 Razem 

a) Wartość brutto na początek okresu 922 995,88                     19 002 353,01             17 937 796,30           1 335 835,22      881 098,74      40 080 079,15     

b) Zwiększenia, w tym: -                                    1 706 684,00               790 532,29                 329 250,09         19 647,00         2 846 113,38       

- nabycie -                                    1 706 684,00               790 532,29                 51 492,68           19 647,00         2 568 355,97       

 - leasing -                                    -                                  -                                 277 757,41         -                      277 757,41          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

c) Zmniejszenia, w tym: -                                    47 856,84                     141 613,20                 33 200,00           -                      222 670,04          

- likwidacja -                                    11 006,84                     3 380,00                      33 200,00           -                      47 586,84             

- sprzedaż -                                    36 850,00                     138 233,20                 -                         -                      175 083,20          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

d) Wartość brutto na koniec okresu 922 995,88                     20 661 180,17             18 586 715,39           1 631 885,31      900 745,74      42 703 522,49     

e) Umorzenie na początek okresu 337 772,99                     5 409 664,89               12 748 551,19           937 847,23         725 546,76      20 159 383,06     

f) Zwiększenia, w tym: 46 149,84                       874 978,48                   1 457 045,26              117 207,43         64 115,76         2 559 496,77       

- amortyzacja za okres 46 149,84                       874 978,48                   1 457 045,26              117 207,43         64 115,76         2 559 496,77       

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

g) Zmniejszenia, w tym: -                                    32 503,10                     136 729,56                 -                         -                      169 232,66          

- likwidacja -                                    1 181,06                       -                                 -                         -                      1 181,06               

- sprzedaż -                                    31 322,04                     136 729,56                 -                         -                      168 051,60          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

h) Umorzenie na koniec okresu 383 922,83                     6 252 140,27               14 068 866,89           1 055 054,66      789 662,52      22 549 647,17     

i) Odpisy aktualizujące na początek okresu -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

Zwiększenia -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

Zmniejszenia -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

j) Odpisy aktualizujące na koniec okresu -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

k) Wartość netto na koniec okresu 539 073,05                    14 409 039,90             4 517 848,50             576 830,65         111 083,22      20 153 875,32    
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NOTA 3 
 
3.1 Należności długoterminowe 

Spółka nie posiada należności długoterminowych. 

3.2 Należności długoterminowe brutto (struktura walutowa) 

Spółka nie posiada należności długoterminowych. 

3.3. Zmiany stanu należności długoterminowych oraz odpisów aktualizujących wartość należności 

Spółka nie posiada należności długoterminowych. 

NOTA 4 
 
4.1 Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) 

Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych w nieruchomości. 

4.2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) 

Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych w wartości niematerialne i prawne. 

4.3 Długoterminowe aktywa finansowe 

Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych. 

4.4 Zmiany stanu długoterminowych aktywów finansowych (według grup rodzajowych) 

Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych. 

4.5 Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych oraz pozostałych 

1.01. - 31.12.2012

 Grunty (w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 Urządzenia 

techniczne i maszyny 
 Środki transportu 

 Inne środki 

trwałe 
 Razem 

a) Wartość brutto na początek okresu 922 995,88                     19 101 476,01             19 218 648,73           1 219 530,80      809 932,25      41 272 583,67     

b) Zwiększenia, w tym: -                                    45 137,00                     595 264,41                 248 154,42         71 166,49         959 722,32          

- nabycie -                                    45 137,00                     595 264,41                 248 154,42         71 166,49         959 722,32          

 - leasing -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

c) Zmniejszenia, w tym: -                                    144 260,00                   1 876 116,84              131 850,00         -                      2 152 226,84       

- likwidacja -                                    144 260,00                   75 183,04                   -                         -                      219 443,04          

- sprzedaż -                                    -                                  1 800 933,80              131 850,00         -                      1 932 783,80       

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

d) Wartość brutto na koniec okresu 922 995,88                     19 002 353,01             17 937 796,30           1 335 835,22      881 098,74      40 080 079,15     

e) Umorzenie na początek okresu 291 623,15                     4 614 479,36               12 618 776,19           893 177,97         654 758,05      19 072 814,72     

f) Zwiększenia, w tym: 46 149,84                       825 055,43                   1 778 491,42              162 145,64         70 788,71         2 882 631,04       

- amortyzacja za okres 46 149,84                       825 055,43                   1 778 491,42              162 145,64         70 788,71         2 882 631,04       

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

g) Zmniejszenia, w tym: -                                    29 869,90                     1 648 716,42              117 476,38         -                      1 796 062,70       

- likwidacja -                                    29 869,90                     75 183,04                   -                         -                      105 052,94          

- sprzedaż -                                    -                                  1 573 533,38              117 476,38         -                      1 691 009,76       

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

h) Umorzenie na koniec okresu 337 772,99                     5 409 664,89               12 748 551,19           937 847,23         725 546,76      20 159 383,06     

i) Odpisy aktualizujące na początek okresu -                                    110 662,54                   -                                 -                         -                      110 662,54          

Zwiększenia -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

Zmniejszenia -                                    110 662,54                   -                                 -                         -                      110 662,54          

j) Odpisy aktualizujące na koniec okresu -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

k) Wartość netto na koniec okresu 585 222,89                    13 592 688,12             5 189 245,11             397 987,99         155 551,98      19 920 696,09    

1.01. - 31.12.2011

 Grunty (w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 Urządzenia 

techniczne i maszyny 
 Środki transportu 

 Inne środki 

trwałe 
 Razem 

a) Wartość brutto na początek okresu 922 995,88                     19 090 576,01             18 961 551,02           1 333 113,42      808 792,25      41 117 028,58     

b) Zwiększenia, w tym: -                                    10 900,00                     632 518,93                 -                         1 140,00           644 558,93          

- nabycie -                                    10 900,00                     632 518,93                 -                         1 140,00           644 558,93          

 - leasing -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

c) Zmniejszenia, w tym: -                                    -                                  375 421,22                 113 582,62         -                      489 003,84          

- likwidacja -                                    -                                  55 974,87                   -                         -                      55 974,87             

- sprzedaż -                                    -                                  319 446,35                 113 582,62         -                      433 028,97          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

d) Wartość brutto na koniec okresu 922 995,88                     19 101 476,01             19 218 648,73           1 219 530,80      809 932,25      41 272 583,67     

e) Umorzenie na początek okresu 245 473,31                     3 788 234,84               11 140 544,57           852 115,14         535 131,77      16 561 499,63     

f) Zwiększenia, w tym: 46 149,84                       826 244,52                   1 850 938,59              154 645,45         119 626,28      2 997 604,68       

- amortyzacja za okres 46 149,84                       826 244,52                   1 850 938,59              154 645,45         119 626,28      2 997 604,68       

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

g) Zmniejszenia, w tym: -                                    -                                  372 706,97                 113 582,62         -                      486 289,59          

- likwidacja -                                    -                                  53 260,62                   113 582,62         -                      166 843,24          

- sprzedaż -                                    -                                  319 446,35                 -                         -                      319 446,35          

- inne -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

h) Umorzenie na koniec okresu 291 623,15                     4 614 479,36               12 618 776,19           893 177,97         654 758,05      19 072 814,72     

i) Odpisy aktualizujące na początek okresu -                                    114 067,54                   -                                 -                         -                      114 067,54          

Zwiększenia -                                    -                                  -                                 -                         -                      -                          

Zmniejszenia -                                    3 405,00                       -                                 -                         -                      3 405,00               

j) Odpisy aktualizujące na koniec okresu -                                    110 662,54                   -                                 -                         -                      110 662,54          

k) Wartość netto na koniec okresu 631 372,73                    14 376 334,11             6 599 872,54             326 352,83         155 174,20      22 089 106,41    
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Spółka nie posiada udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych oraz pozostałych. 

4.6 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe 

Spółka nie posiada papierów wartościowych, udziałów i innych długoterminowych aktywów. 

4.7 Udzielone pożyczki długoterminowe 

Spółka nie posiada udzielonych pożyczek długoterminowych. 

4.8 Inne inwestycje długoterminowe 

Spółka nie posiada innych inwestycji długoterminowych. 

NOTA 5 
 

5.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

 
 
 

Przewidywana data wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych dla poszczególnych tytułów jest następująca:  

- rezerwa na odprawy jubileuszowe i emerytalne: w okresie w którym pracownicy nabędą odpowiednie uprawnienia  

i świadczenie zostanie im wypłacone,      

- prawo wieczystego użytkowania gruntu: w okresie w którym nastąpi sprzedaż PWUG, 

- rezerwa na należności od dłużników: w okresie w którym utworzony odpis stanie się kosztem uzyskania przychodu w myśl art..16 

ust.2a o CIT, 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 

okresu, w tym: 1 266 287,00                1 847 867,00                1 160 216,82           

a) odniesionych na wynik finansowy 1 266 287,00                1 847 867,00                1 160 216,82           

b) odniesionych na kapitał własny -                                   -                                   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                                   -                                   

2. Zwiększenia 797 662,00                    613 579,00                   1 247 316,81           

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu): 797 662,00                    613 579,00                   1 247 316,81           

 aa) powstania różnic przejściowych 797 662,00                    613 579,00                   1 247 316,81           

 - odpis aktualizujący wartość zapasów 271 452,00                    58 070,00                      118 853,00               

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 41 685,00                      33 716,00                      36 500,81                 

 - rezerwa na świadczenia pracownicze 309 152,00                    406 232,00                   912 851,00               

 - rezerwa na koszty usług obcych 91 304,00                      9 819,00                        19 203,00                 

 - rezerwa na należności odłuzników 6 891,00                        28 372,00                      95 842,00                 

 - prawo wieczystego użytkowania gruntu 8 768,00                        8 768,00                        8 768,00                   

 - nie zapłacony ZUS, wynagrodzenia,delegacje 68 410,00                      68 602,00                      55 299,00                 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową -                                   -                                   -                              

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi -                                   -                                   -                              

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową -                                   -                                   -                              

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

ujemnymi różnicami przejściowymi -                                   -                                   -                              

3. Zmniejszenia 659 183,00                    1 195 159,00                559 666,63               

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu): 659 183,00                    1 195 159,00                559 666,63               

 aa) odwrócenia różnic przejściowych 659 183,00                    1 195 159,00                559 666,63               

  -  odpis aktualizujący wartość zapasów 58 071,00                      240 707,00                   88 796,00                 

   -rezerwa na niewykorzystane urlopy 33 306,00                      36 649,00                      39 986,00                 

   -rezerwa na świadczenia pracownicze 474 744,00                    760 851,00                   355 600,58               

   -rezerwa na koszty usług obcych 8 679,00                        98 122,00                      21 054,05                 

  - odpis aktualizujący na należności od dłużników 15 781,00                      3 531,00                        5 109,00                   

  - nie zapłacony ZUS ,wynagrodzenia,delegacje 68 602,00                      55 299,00                      49 121,00                 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową -                                   -                                   -                              

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi -                                   -                                   -                              

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową -                                   -                                   -                              

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) -                                   -                                   -                              

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu razem, w tym: 1 404 766,00                1 266 287,00                1 847 867,00           

a) odniesionych na wynik finansowy 1 404 766,00                1 266 287,00                1 847 867,00           

  -  odpis aktualizujący wartość zapasów 271 451,00                    58 070,00                      240 707,00               

   -rezerwa na niwykorzystane urlopy 42 214,00                      33 835,00                      36 768,00                 

   -rezerwa na świadczenia pracownicze 814 472,00                    951 531,00                   1 328 493,00           

   -rezerwa na koszty usług obcych 73 602,00                      5 071,00                        62 119,00                 

  - rezerwa na należności od dłużników 50 161,00                      59 051,00                      34 210,00                 

     - prawo wieczystego użytkowania gruntu 72 944,00                      64 176,00                      55 408,00                 

  - nie zapłacony ZUS ,wynagrodzenia,delegacje 58 151,00                      59 710,00                      55 071,00                 

  - inne 21 771,00                      34 843,00                      35 091,00                 

b) odniesionych na kapitał własny -                                   -                                   -                              

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                                   -                                   -                              



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 23 

- inne rezerwy: rok następujący po dniu bilansowym na który zostały utworzone rezerwy i dotyczące ich aktywa na odroczony 

podatek. 

5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

 
 
 
NOTA 6 
 
 
Zapasy 

 

 
 

Na dzień 31.12.2013 jednym z zabezpieczeń umowy wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00 zawartej z ING Bank Śląski był 

zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz aktywów przyszłych, wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 k.c.  zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2 do 

wysokości 95,7 mln PLN. 

Na dzień 31.12.2011 r. ustanowiono zastaw rejestrowy na zapasach w kwocie 15 000 000 zł. wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej wynikający z umowy kredytowej KRD/24973/07 Bank Raiffeisen Polska S.A. Warszawa. 

 
 

NOTA 7 
 
7.1 Należności krótkoterminowe 

 

 
 
Na dzień 31.12.2013r. ustanowiona była cesja wierzytelności z tytułu zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00 na 
należności o łącznej wartości 68.191.538,35 PLN. 
Na dzień 31.12.2012r. ustanowiona była cesja wierzytelności z tytułu zabezpieczenia Umowy Kredytu w rachunku bieżącym Nr 
680/2011/00004870/00 na należności o łącznej wartości kwocie 46.373.814,09 PLN. 
 
 

7.1.1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 37 775,01                      27 005,44                      266 280,53               

    - usługi prawne 17 185,36                      27 005,44                      266 280,53               

 - koszty reklamy 20 589,65                      -                                   -                              

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe -                                   -                                   -                              

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 37 775,01                      27 005,44                     266 280,53              

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

Materiały 16 983 948,13    20 736 852,13     15 872 301,54      

Półprodukty i produkty w toku 1 091 464,41      1 161 184,73       1 624 661,24        

Produkty gotowe 5 907 731,31      8 000 686,36       7 039 613,67        

Towary 64 985,18            42 571,91             191 916,92            

Zaliczki na dostawy -                         -                          -                           

Zapasy, razem 24 048 129,03   29 941 295,13    24 728 493,37      

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Należności od jednostek powiązanych -                        -                          25 033,67           

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: -                        -                          25 033,67           

 - do 12 miesięcy -                        -                          25 033,67           

 - powyżej 12 miesięcy -                        -                          -                        

 b) dochodzone na drodze sądowej -                        -                          -                        

c) inne -                        -                          -                        

2. Należności od pozostałych jednostek 80 519 096,05   56 937 331,97    58 579 434,83   

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 76 790 417,64   54 023 902,96    55 366 960,49   

- do 12 miesięcy 76 790 417,64   54 023 902,96    55 366 960,49   

- powyżej 12 miesięcy -                        -                          -                        

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 559 125,99     2 655 854,49       2 970 738,92     

c) dochodzone na drodze sądowej -                        -                          -                        

d) inne 1 169 552,42     257 574,52          241 735,42         

Należności krótkoterminowe netto, razem 80 519 096,05   56 937 331,97    58 604 468,50   

Odpisy aktualizujące wartość należności 446 134,54        665 493,70          580 516,01         

Należności krótkoterminowe brutto, razem 80 965 230,59  57 602 825,67    59 184 984,51   
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7.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 
 

 
 
 

7.3. Należności krótkoterminowe brutto - struktura walutowa 
 

 
 
 

7.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 

 
 

Wskazanie, które przedziały czasowe spłacania należności z tytułu dostaw i usług związane są z normalnym tokiem 

sprzedaży przez emitenta: 

Preferowany termin płatności z tytułu należności wynosi 30 dni. Stosowane są także następujące terminy zapłaty: 90 dni, 60 dni, 45 

dni, 21 dni, 14 dni, 7 dni oraz 3 dni. 

 
 

7.4.1. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie: 
 

 
 
 

NOTA 8 
 
Kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" w odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i 
krótkoterminowych). 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od: -                        -                          25 033,67           

 -  jednostki dominującej -                        -                          25 033,67           

b) inne -                        -                          -                        

c) dochodzone na drodze sądowej -                        -                          -                        

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem -                        -                          25 033,67           

Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych -                        -                          -                        

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem -                        -                         25 033,67           

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

Stan na początek okresu 665 493,70        580 516,01          654 116,39         

a) zwiększenia 114 019,68        276 364,24          130 242,25        

utworzenie odpisów 114 019,68        276 364,24          130 242,25         

b) zmniejszenia 333 378,84        191 386,55          203 842,63        

rozwiązanie odpisów 93 728,09           173 444,71          136 862,59         

wykorzystanie odpisów 239 650,75        17 941,84            66 980,04           

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 446 134,54        665 493,70          580 516,01        

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) w walucie polskiej 78 526 294,58   55 835 728,27    53 813 242,01   

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 438 936,01     1 767 097,40       5 371 742,50     

b1. jednostka/waluta     USD -                        -                          -                        

       zł -                        -                          -                        

b2. jednostka/waluta    EUR 588 088,31        432 243,53          1 216 194,03     

       zł 2 438 936,01     1 767 097,40       5 371 742,50     

b3. jednostka/waluta    GBP -                        -                          -                        

      zł -                        -                          -                        

pozostałe waluty w tys. zł -                        -                          -                        

Należności krótkoterminowe, razem 80 965 230,59  57 602 825,67    59 184 984,51   

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) do 1 miesiąca 7 721 515,99     5 466 354,69       10 774 118,57   

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 49 726 106,52   30 958 950,51    41 844 026,95   

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy -                        -                          -                        

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku -                        -                          -                        

e) powyżej 1 roku -                        -                          -                        

f) należności przeterminowane 19 788 929,67   18 264 091,46    3 354 364,65     

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 77 236 552,18   54 689 396,66    55 972 510,17   

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 446 134,54        665 493,70          580 516,01         

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 76 790 417,64  54 023 902,96    55 391 994,16   

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) do 1 miesiąca 18 950 387,28   16 972 874,81    2 691 922,52     

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 441 711,61        706 470,03          151 103,98         

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 53 444,10           11 064,78            1 263,91             

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 19 473,61           109 452,35          27 111,83           

e) powyżej 1 roku 323 913,07        464 229,49          482 962,41         

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 19 788 929,67   18 264 091,46    3 354 364,65     

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 446 134,54        665 493,70          580 516,01         

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 19 342 795,13  17 598 597,76    2 773 848,64     
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Nie występują inne przeterminowane należności długo- lub krótkoterminowe poza ujawnionymi w Nocie 7.4.1. należnościami z tytułu 

dostaw i usług. 

Wartość brutto należności spornych wyniosła  352.253,13 zł na dzień 31.12.2013r., 565.481,87 zł na dzień 31.12.2012r. i 539.396,38 

zł na dzień 31.12.2011 r. 

Na wszystkie "Należności dochodzone na drodze sądowej" został utworzony odpis w 100% wartości. 

 
 

NOTA 9 
 

9.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 

 
 

9.2 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) 

Spółka nie posiada papierów wartościowych, udziałów i innych krótkoterminowych aktywów finansowych. 

9.3 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (według kryterium zbywalności) 

Spółka nie posiada papierów wartościowych, udziałów i innych krótkoterminowych aktywów finansowych. 

9.4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) 

 
 

9.5 Inne inwestycje krótkoterminowe 

Spółka nie posiada innych inwestycji krótkoterminowych. 

NOTA 10 
 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 
 

NOTA 11 
 

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości  

Odpowiednie informacje na temat odpisów aktualizujących środki trwałe, zapasy oraz należności zostały zaprezentowane w notach 

2.4, 7 oraz 27 i 28. 

  

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) w jednostkach zależnych -                      -                       -                     

b) w jednostkach współzależnych -                      -                       -                     

c) w jednostkach stowarzyszonych -                      -                       -                     

d) w znaczącym inwestorze -                      -                       -                     

da) we wspólniku jednostki współzależnej -                      -                       -                     

e) w jednostce dominującej -                      -                       -                     

f) w pozostałych jednostkach -                      -                       -                     

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 420 033,30   1 596 430,60    199 407,88     

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 420 033,30   1 596 430,60    199 407,88     

 - inne środki pieniężne -                      -                       -                     

 - inne aktywa pieniężne -                      -                       -                     

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 2 420 033,30  1 596 430,60    199 407,88     

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) w walucie polskiej 141 200,78      273 491,44        144 763,36     

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 278 832,52   1 322 939,16    54 644,52        

b1. jednostka/waluta   USD 37 686,66        18 321,38          1 733,26          

       zł 113 512,22      56 788,95          5 923,24          

b2. jednostka/waluta   EUR 522 116,20      309 708,48        11 030,90        

      zł 2 165 320,30   1 266 150,21    48 721,28        

b3. jednostka/waluta   GBP -                      -                       -                     

      zł -                      -                       -                     

pozostałe waluty w  zł -                      -                       -                     

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 2 420 033,30  1 596 430,60    199 407,88     

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 211 711,28        166 720,02     115 880,21    

- ubezpieczenia 133 317,51        80 290,38       57 652,96      

- prenumeraty 11 531,17           11 851,29       12 156,23      

- usługi doradcze 9 820,08             9 820,08         -                    

 - usługi prawne dotyczące kredytu Krokus-Chem sp. z o.o -                        -                    39 028,54      

- pozostałe 57 042,52           64 758,27       7 042,48         

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe -                        -                    -                    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 211 711,28        166 720,02    115 880,21    
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NOTA 12 
 
12.1 Kapitał zakładowy (struktura) 

 

 
 

Rozporządzenie, w tym zbycie lub obciążenie, akcjami w Spółce podlega ograniczeniom opisanym w § 6-10 Statutu Spółki, 

niezależnie od innych ograniczeń, tak długo, jak Inwestor (Krokus Chem S.á r.l.) jest akcjonariuszem Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia 

uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej. 

W dniach od 27.04.2014 r. do 06.05.2014 roku podpisano umowy z ING Bankiem Śląskim na mocy których nastąpiło  zwolnienie 

zastawu rejestrowego i finansowego na 6.440.000 akcji serii B oraz 1.630.327 akcji serii C. 

 
 

 
 
 

 
 
 
12.2. Zmiany w kapitale zakładowym 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku kapitał zakładowy Spółki dzielił się 19.783 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, tj. o łącznej 

wartości 19.783 tys. zł. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 23.11.2011 roku dokonano podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki o 9.000 tys. zł w drodze utworzenia 9.000 nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło ze 

środków kapitału zapasowego, utworzonego z zysków lat ubiegłych. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła 7.12.2011 roku. Jedynym udziałowcem Spółki w trakcie 2011 roku była Grupa Lotos S.A. 

W dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiła sprzedaż 100 % udziałów Spółki na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2 z dnia 11 stycznia 2012 roku zmieniło nazwę spółki z Lotos Parafiny Sp. z o.o. na Polwax Sp. 

z o.o., która to zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 stycznia 2012 roku). W dniu 14 maja 2012 

roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia w trybie art. 551 § 1 kodeksu spółek 

31.12.2013

 wartość nominalna          1 

akcji w zł 

 seria/ 

emisja 
 rodzaj akcji 

rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

rodzaj ograniczenia praw do akcji
wartość serii/emisji wg 

wartości nominalnej w zł
sposób pokrycia kapitału

data 

rejestracji
prawo do dywidendy liczba akcji

0,05  B  imienne zwykłe brak

zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz Banku 

ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach 

dotyczący umowy o kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny). Ograniczenia w rozporządzaniu 

akcjami  wg par.6-10 Statutu spółki

322 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 6 440 000

0,05  C 
 imienne 

uprzywilejowane 
co do głosu x 2

zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz Banku 

ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach 

dotyczący umowy o kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny). Ograniczenia w rozporządzaniu 

akcjami  wg par.6-10 Statutu spółki

178 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 3 560 000

Liczba akcji, razem 10 000 000

Kapitał zakładowy, razem 500 000,00

31.12.2012

 wartość nominalna          1 

akcji w zł 

 seria/ 

emisja 
 rodzaj akcji 

rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

rodzaj ograniczenia praw do akcji
wartość serii/emisji wg 

wartości nominalnej w zł
sposób pokrycia kapitału

data 

rejestracji
prawo do dywidendy liczba akcji

0,05  B  imienne zwykłe brak

zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz Banku 

ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach 

dotyczący umowy o kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny). Ograniczenia w rozporządzaniu 

akcjami  wg par.6-10 Statutu spółki

322 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 6 440 000

0,05  C 
 imienne 

uprzywilejowane 
co do głosu x 2

zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz Banku 

ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach 

dotyczący umowy o kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny). Ograniczenia w rozporządzaniu 

akcjami  wg par.6-10 Statutu spółki

178 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 3 560 000

Liczba akcji, razem 10 000 000

Kapitał zakładowy, razem 500 000,00

31.12.2011

 wartość nominalna          1 

udziału w zł 

 seria/ 

emisja 
 rodzaj udziałów 

rodzaj 

uprzywilejowania 
rodzaj ograniczenia praw do udziałów

wartość serii/emisji wg 

wartości nominalnej w zł
sposób pokrycia kapitału

data 

rejestracji

prawo do dywidendy 

(od daty) 
liczba udziałów

1 000,00  nd  zwykłe nd brak 4 000,00
wkład niepieniężny oraz 

gotówkowy
11.01.2000 zgodnie z ksh 4

1 000,00  nd  zwykłe nd brak 900 000,00
wkład niepieniężny oraz 

gotówkowy
30.06.2000 zgodnie z ksh 900

1 000,00  nd  zwykłe nd brak 18 879 000,00
wkład niepieniężny oraz 

gotówkowy
6.08.2004 zgodnie z ksh 18 879

1 000,00  nd  zwykłe nd brak 9 000 000,00 z kapitału zapasowego 7.12.2011 r. zgodnie z ksh 9 000

50,00  nd  zwykłe nd brak 50 000,00 gotówka 25.10.2011 zgodnie z ksh 1 000

Liczba udziałów Lotos Parafiny 

Sp. z o.o., razem
28 783

Liczba udziałów Krokus Chem 

Sp. z o.o., razem
1 000

Kapitał zakładowy, razem 28 833 000,00
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handlowych Polwax Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, zgodnie z planem przekształcenia pozytywnie zaopiniowanym w dniu 20 marca 2012 

roku przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, Zgodnie z postanowieniem z dnia 25.05.2012 roku Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Polwax S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS 

pod numerem 0000421781. 

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosił 28.783.000 zł i dzielił się na 575.660.000 akcji imiennych zwykłych serii A o nr od 

000000001 do 575660000 o wartości 5 groszy każda (0,05 zł). Wspólnicy spółki przekształcanej z dniem przekształcenia stali się 

akcjonariuszami spółki przekształconej. Każdy udział spółki przekształcanej stał się 20.000 akcji spółki przekształconej. 

W dniu 21 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 w sprawie połączenia Polwax S.A. z jej 

jednostką dominującą, Krokus Chem Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Krokus Chem Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Polwax S.A.). Połączenie 

zostało przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez emisję nowych akcji o łącznej 

wartości nominalnej 500.000,00 zł, dla wspólników spółki przejmowanej. Wyemitowano 6.440.000 akcji zwykłych serii B o wartości 

nominalnej 0,05 zł każda oraz 3.560.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Akcje serii C 

uprzywilejowane są w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonanym 

podwyższeniu kapitał zakładowy wynosił 29.283.000 zł. Rejestracja połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 28 września 2012 roku. 

Ze względu na fakt, że spółka przejmowana (Krokus Chem Sp. z o.o.) posiadała akcje spółki przejmującej (Polwax SA) reprezentujące 

jej cały kapitał zakładowy, akcje te zostały w dniu połączenia nabyte w drodze sukcesji uniwersalnej poprzez spółkę przejmującą. 

Nabyte akcje własne w kwocie 79.103.283,35 zł zostały umorzone zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu oraz art. 359 kodeksu spółek 

handlowych, w związku z art. 360 § 2 oraz art. 455 kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem akcji własnych dokonano 

obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 28.783.000,00 zł oraz kapitału zapasowego o kwotę 50.320.283,35 zł. Rejestracja obniżenia 

kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 29 października 2012 roku. 

Ponadto w zestawieniu zmian w kapitale własnym zaprezentowano zmiany kapitału dotyczące spółki przejmowanej (Krokus Chem Sp. 

z o.o.). Krokus Chem Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 sierpnia 2011 roku. Kapitał 

zakładowy dzielił się na 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł. Jedynym udziałowcem był Trinity Shelf Companies Sp. z o.o. W dniu 

25 października 2011 roku została zarejestrowana zmiana jedynego udziałowca na Krokus Chem S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu 

oraz inne osoby fizyczne a także nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 50.000 zł. W dniu 19 

stycznia 2012 roku nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału zakładowego o 450.000 zł do wartości 500.000 zł poprzez utworzenie 

9.000 nowych udziałów. Nadwyżka dokonanego wkładu ponad wartość nominalną podwyższonego kapitału zakładowego w kwocie 

38.928.971 zł została zaliczona na poczet kapitału zapasowego. W wyniku połączenia spółki z Polwax S.A. nastąpiło wykreślenie 

spółki Krokus Chem Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 października 2012 roku. 

W dniu 29 maja 2014 roku  na  podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4  ust. 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki 

dokonał zamiany wszystkich 6.440.000 akcji imiennych serii B i części akcji imiennych serii C w liczbie 1.630.327 na akcje zwykłe na 

okaziciela serii B i C. 

12.3 Program Opcji Menadżerskich 

Uchwałą nr 13 z dnia 21 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przyjęcie przez spółkę Programu Opcji 

Menadżerskich.  Program przewiduje możliwość objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za 

wyemitowane przez spółkę warranty subskrypcyjne. Do udziału w programie uprawnione są osoby zajmujące stanowiska kierownicze i 

kluczowe w Spółce, nie będące jednocześnie członkami Zarządu. W ramach programu przeznaczono do nieodpłatnego objęcia nie 

więcej niż 300.000 warrantów subskrypcyjnych, z czego 82.375 warrantów serii A w roku 2014, 82.375 warrantów serii B w roku 2015 

oraz 135.250 warrantów serii C w roku 2016. Prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych uzależnione jest od wyników finansowych 

oraz przychodów osiąganych przez Spółkę. W przypadku osiągnięcia wyniku finansowego netto za 2014 rok w kwocie nie niższej niż 

13.000 tys. zł, 12.000 tys. zł lub 11.000 tys. zł oraz dodatkowo w przypadku jednej z osób uprawnionych osiągnięcia przez spółkę 

przychodów ze sprzedaży asortymentu zniczy w kwocie nie niższej niż 40.000 tys. zł osoby uprawnione będą mogły objąć warranty w 

ilości odpowiednio 100%, 90% lub 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2015 roku. W odniesieniu warrantów 

przeznaczonych do objęcia w 2016 roku odpowiednie progowe wartości zysku netto za 2015 rok kształtują się następująco: 14.000 

tys. zł, 13.000 tys. zł oraz 12.000 tys. zł oraz 40.000 tys. zł przychodów ze sprzedaży asortymentu zniczy. Warunki rynkowe za 2013 

rok dotyczące warrantów przeznaczonych do objęcia w 2014 roku zostały spełnione na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego. 

Dodatkowym warunkiem objęcia warrantów jest nieprzerwane zatrudnienie osób uprawnionych w spółce w okresie od daty uchwały do 

dnia objęcia warrantów. Prawa do objęcia akcji spółki w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych wygasną w dniu 31 grudnia 2016 roku. 

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach co pozostałe akcje Spółki. Warranty są niezbywalne i nie 

podlegają dziedziczeniu.  Osoby uprawnione nie będą mogły zbywać akcji nabytych w zamian za warranty przez okres 5 lat od dnia 

objęcia akcji, za wyjątkiem sytuacji gdy Spółka uzyska status spółki publicznej. W takim przypadku zakaz obowiązuje 1 rok od dnia 

objęcia akcji lub od dnia uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej, w zależności od tego który z tych terminów kończy się 
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później. Zakazy te nie obowiązują w przypadku sprzedaży akcji na rzecz spółki lub pozostałych akcjonariuszy według ceny 

jednostkowej ustalonej jako iloraz kapitału własnego spółki na koniec roku poprzedzającego rok, w którym dokonywane jest wyliczenie 

ceny jednostkowej, pomniejszonego o pozostały do spłaty kredyt akwizycyjny zgodnie z Umową kredytu z 8.11.2011 zawartą 

pomiędzy Krokus Chem Sp. z o.o. a ING Bank Śląski SA według stanu na dany dzień oraz ilości akcji. Osoby, które obejmą warranty 

będą, z pewnymi wyjątkami, zobowiązane do zatrudnienia w Spółce do dnia 31 grudnia 2021 roku a w przypadku uzyskania statusu 

spółki publicznej do dnia 31 grudnia 2017 roku. W przypadku naruszenia zobowiązania zatrudnienia przez osobę uprawnioną, 

uchwała przewiduje, z pewnymi wyjątkami obowiązek zwrotu przez osobę uprawnioną na rzecz spółki wartości różnicy pomiędzy ceną 

rynkową objętych akcji a ich ceną emisyjną. W przypadku zbycia całości akcji przez większościowego akcjonariusza (Krokus Chem 

S.a.r.l) na rzecz nowego inwestora, Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może zakończyć w każdym czasie realizację Programu. 

Okoliczność spełnienia warunków objęcia warrantów przez osoby uprawnione określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały w terminie 

do 31 maja 2014, 2015 oraz 2016 w odniesieniu odpowiednio do warrantów przeznaczonych do objęcia w 2014, 2015 oraz 2016 roku. 

Na podstawie uchwały nr 14 z 21 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany Statutu Spółki obejmujące w 

szczególności warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji przez 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kapitał Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł w drodze 

emisji 300.000 akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii D została 

ustalona w wysokości 0,20 zł. Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału w krajowym rejestrze sądowym nastąpiła w dniu 8 

maja 2013 roku. 

W dniu 21 marca 2013 roku uchwałą nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich. W ramach 

realizacji Programu Opcji, Uczestnicy Programu będą mogli uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 300.000 akcji. 

Uprawnienie, o którym mowa powyżej, zostanie zrealizowane poprzez wyemitowanie i zaoferowanie Osobom Uprawnionym 300.000 

imiennych warrantów subskrypcyjnych w poszczególnych latach: 2014 r. - 82.375 warrantów serii A, 2015 r. - 82.375 warrantów serii 

B, 2016 r. - 135.250 warrantów serii C. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia przez Osobę Uprawnioną jednej akcji serii D Spółki 

wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty zostaną wyemitowane w terminach 

odnoszących się odpowiednio do poszczególnych serii: do 31 maja 2014 roku, do 31 maja 2015 roku, do 31 maja 2016 roku. 

Posiadacz warrantu może wykonać prawo z Warrantu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Uchwałą nr 1/VI/2013 z 13.06.2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia z 21 marca 

2013 roku, postanowiła o przyjęciu Programu Opcji Menadżerskich. 

 
12.4. Kapitał zakładowy (struktura własności) 
 

 
 

 Akcjonariusze Liczba akcji
w tym liczba akcji 

uprzywilejowanych
Seria Uprzywilejowanie co do głosu Wartość akcji

Udział % w kapitale 

zakładowym

Udział  % w 

zarządzaniu

Krokus Chem S.á r.l. spółka 

prawa luksemburskiego

6 520 100 80 100 B, C 1 326 005,00 65,2 48,7

 Dominik Tomczyk 1 486 516 1 486 516 C 2 74 325,80 14,9 21,9

 Patrycja Stokłosa 437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 Iwar Przyklang 437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 Vataro Holdings LTD spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa 

cypryjskiego 

437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 pozostali akcjonariusze 680 830 680 830
C 2

34 041,50 6,8 10,1

 Razem 10 000 000 3 560 000 x x 500 000,00 100,0 100,0

 31.12.2013 
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Jedynym udziałowcem Spółki na dzień 31.12.2011 była Grupa Lotos SA. 

 
NOTA 13 
 
Akcje (udziały) własne 

 

Spółka nie posiadała akcji własnych na żaden z prezentowanych dni bilansowych. 

Dodatkowe informacje odnośnie akcji własnych, nabytych i umorzonych w trakcie 2012 roku w wyniku połączenia spółek Polwax S.A. 

oraz Krokus Chem Sp. z o.o. zostały ujawnione w nocie 12 oraz dodatkowej nocie objaśniającej nr 20. 

 
NOTA 14 

Kapitał zapasowy 

 
 
 

NOTA 15 
 

Kapitał z aktualizacji wyceny 

Spółka nie posiada kapitału z aktualizacji wyceny. 

NOTA 16 
 

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) 

 
 
 

NOTA 17 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) 

Spółka nie dokonywała odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. 

  

 Akcjonariusze Liczba akcji
w tym liczba akcji 

uprzywilejowanych
Seria Uprzywilejowanie co do głosu Wartość akcji

Udział % w kapitale 

zakładowym

Udział % w 

zarządzaniu

Krokus Chem S.á r.l. spółka 

prawa luksemburskiego

6 440 000 - B 1 322 000,00 64,4 47,5

 Dominik Tomczyk 1 509 034 1 509 034 C 2 75 451,70 15,1

22,3

 Patrycja Stokłosa 415 000 415 000 C 2 20 750,00 4,2

6,1

 Iwar Przyklang 437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4

6,5

 Vataro Holdings LTD spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa 

437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 Pozostali akcjonariusze 760 930 760 930

C 2

38 046,50 7,6

11,2

 Razem 10 000 000 3 560 000 x x 500 000,00 100,0 100,0

 31.12.2012 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej -                         -                          -                     

b) utworzony ustawowo 166 667,00             -                          -                     

c) utworzony zgodnie ze statutem/ umową, ponad wymaganą ustawowo 

(minimalną) wartość
27 278 547,70         12 119 562,10         5 487 080,22      

d) z dopłat akcjonariuszy -                          -                          -                     

e) inny (wg rodzaju) -                          -                          -                     

Kapitał zapasowy razem 27 445 214,70        12 119 562,10         5 487 080,22      

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

 - z dopłat do kapitału (cel inwestycyjny) 5 100 000,00          5 100 000,00           5 100 000,00      

Pozostałe kapitały rezerwowe razem 5 100 000,00          5 100 000,00           5 100 000,00      
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NOTA 18 
 
18.1 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

 
 

Datą wygaśnięcia wszystkich wymienionych w nocie tytułów dodatnich różnic przejściowych jest rok następujący po dniu bilansowym, 

na który została utworzona dotycząca ich rezerwa na odroczony podatek dochodowy. 

Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych 

przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony: 

- pozycja nie wystąpiła. 

18.2 Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
 

 
 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 

okresu, w tym: 276 995,00                   303 900,22                   171 123,16              

a) odniesionych na wynik finansowy 276 995,00                    303 900,22                   171 123,16               

b) odniesionych na kapitał własny -                                   -                                   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                                   -                                   

2. Zwiększenia 231 866,00                   275 090,00                   303 022,22              

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych (z tytułu) 231 866,00                    275 090,00                   303 022,22               

aa. powstanie różnic przejściowych 231 866,00                    275 090,00                   303 022,22               

- wycena kredytu długoterm. wg IRR 6 353,00                        54 969,00                      -                              

- wycena należności, zobowiązań, śr.pieniężnych 5 777,00                        683,00                           4 188,00                   

- wydatki Krokus Chem Sp. z o.o. związane z zakupem udziałów w Polwax 

-                                   -                                   57 467,22                 

- naliczone odsetki od należności 219 736,00                    219 438,00                   241 367,00               

ab. zmiany stawek podatkowych -                                   -                                   -                              

ac. nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu -                                   -                                   -                              

b) odniesione na kapitał własny -                                   -                                   -                              

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

dodatnimi różnicami przejściowymi -                                   -                                   -                              

3. Zmniejszenia 221 975,00                   301 995,22                   170 245,16              

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 221 975,00                    301 995,22                   170 245,16               

aa. odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na 

odroczony podatek dochodowy) 221 975,00                    301 995,22                   170 245,16               

- odwrócenie wyceny należności, zobowiązań, śr.pieniężnych 683,00                            4 188,00                        4 680,00                   

- odwrócenie rezerwy z tyt. zapłaty odsetek od należności 221 292,00                    239 462,00                   163 634,38               

- odwrócenie wyceny kredytu długoterm. wg IRR -                                   878,00                           1 930,78                   

- odwrócenie rezerwy Krokus Chem Sp. z o.o. związanej z zakupem 

udziałów w Polwax -                                   57 467,22                      -                              

ab. zmiany stawek podatkowych -                                   -                                   -                              

ac. rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania -                                   -                                   -                              

b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi -                                   -                                   -                              

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

dodatnimi różnicami przejściowymi -                                   -                                   -                              

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu razem 286 886,00                   276 995,00                   303 900,22              

a) odniesionych na wynik finansowy w tym, 286 886,00                    276 995,00                   303 900,22               

- wycena kredytu długoterm. wg IRR 61 322,00                      54 969,00                      878,00                       

- wycena należności, zobowiązań, śr.pieniężnych 5 777,00                        683,00                           4 188,00                   

- wydatki Krokus Chem Sp. z o.o. związane z zakupem udziałów w Polwax

-                                   -                                   57 467,22                 

- naliczone odsetki od należności 219 736,00                    221 292,00                   241 367,00               

- nieodwócona rezerwa na zapłaconą odsetkę do Jeronimo 51,00                              51,00                              -                              

b) odniesionych na kapitał własny -                                   -                                   -                              

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                                   -                                   -                              

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Stan na początek okresu, w tym: 2 809 608,70                3 149 778,58                2 164 415,85           

a) odprawy emerytalne 426 132,80                    606 321,63                   276 987,37               

b) odprawy rentowe -                                   -                                   

c) odprawy jubileuszowe 2 383 475,90                2 543 456,95                1 887 428,48           

2. Zwiększenia -                                   -                                   985 362,73               

a) odprawy emerytalne 329 334,26               

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe -                                   -                                   656 028,47               

3. Wykorzystanie -                                   -                                   -                              

a) odprawy emerytalne -                                   -                                   -                              

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe -                                   -                                   -                              

4. Rozwiązanie 353 599,48                    340 169,88                   -                              

a) odprawy emerytalne 79 798,33                      180 188,83                   -                              

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe 273 801,15                    159 981,05                   -                              

5. Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na 

koniec okresu razem, w tym 2 456 009,22                2 809 608,70                3 149 778,58           

a) odprawy emerytalne 346 334,47                    426 132,80                   606 321,63               

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe 2 109 674,75                2 383 475,90                2 543 456,95           
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18.3 Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 

 

 
 

18.4 Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (według tytułów) 

Spółka nie posiada pozostałych rezerw długoterminowych. 

  

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Stan na początek okresu, w tym: 2 494 126,21                4 035 807,42                2 106 629,31           

a) odprawy emerytalne -                                   106 702,85                   26 847,00                 

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe 177 979,62                    219 551,63                   249 535,67               

d) nie wykorzystane urlopy 178 081,05                    193 515,99                   211 858,92               

e) premie 2 138 065,54                3 516 036,95                1 618 387,72           

2. Zwiększenia 1 976 028,56                2 493 502,49                4 011 225,73           

a) odprawy emerytalne 17 238,00                      -                                   88 828,85                 

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe 112 280,37                    177 979,62                   214 249,63               

d) nie wykorzystane urlopy 219 391,88                    177 457,33                   192 110,30               

e) premie 1 627 118,31                2 138 065,54                3 516 036,95           

3. Wykorzystanie 1 674 517,51                2 887 677,86                1 354 434,94           

a) odprawy emerytalne -                                   44 193,00                      -                              

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe 157 923,65                    219 551,63                   -                              

d) nie wykorzystane urlopy -                                   192 892,27                   -                              

e) premie 1 516 593,86                2 431 040,96                1 354 434,94           

4. Rozwiązanie 775 345,57                    1 147 505,84                727 612,68               

a) odprawy emerytalne -                                   62 509,85                      8 973,00                   

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe -                                   -                                   244 233,67               

d) nie wykorzystane urlopy 175 294,02                    -                                   210 453,23               

e) premie 600 051,55                    1 084 995,99                263 952,78               

5. Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na 

koniec okresu razem, w tym 2 020 291,69                2 494 126,21                4 035 807,42           

a) odprawy emerytalne 17 238,00                      -                                   106 702,85               

b) odprawy rentowe -                                   -                                   -                              

c) odprawy jubileuszowe 132 336,34                    177 979,62                   219 551,63               

d) nie wykorzystane urlopy 222 178,91                    178 081,05                   193 515,99               

e) premie 1 648 538,44                2 138 065,54                3 516 036,95           
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18.5 Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych 

 
 

NOTA 19 
 
19.1 Zobowiązania długoterminowe 

 
 

19.2 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

 
 
 

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

1. Stan na początek okresu, w tym: 32 861,57                      384 611,55                   92 532,43                 

a) usługi informatyczne 9 340,00                        -                                   -                              

b) ubezpieczenie w transporcie i kredytu kupieckiego -                                   39 223,37                      26 229,96                 

c) usługa badania sprawozdania finansowego 16 980,00                      22 200,00                      16 200,00                 

d) opłata listingowa -                                   -                                   2 000,00                   

e) usługa świadczeń pracowniczych -                                   -                                   1 310,00                   

f) usługa cfk -                                   13 419,36                      10 540,11                 

g) opłata rejestracyjna Reach -                                   -                                   20 709,16                 

h) koszty reklamy, targi -                                   -                                   15 543,20                 

i) usługi dotyczące ISO -                                   13 600,00                      -                              

j) pozostałe usługi 210,00                            3 727,00                        -                              

k) ubazpieczenie majątku 6 331,57                        12 441,82                      -                              

l) koszty likwidacji środka trwałego -                                   280 000,00                   -                              

2. Zwiększenia 19 638,39                      32 861,57                     384 611,55              

a) usługa cfk -                                   -                                   13 419,36                 

b) usługi dotyczące isso -                                   -                                   13 600,00                 

c) pozostałe usługi 1 638,39                        210,00                           3 727,00                   

d) badania bilansu 18 000,00                      16 980,00                      22 200,00                 

e) ubezpieczenie kredytu kupieckiego -                                   -                                   39 223,37                 

 f) ubezpieczenie majątku -                                   6 331,57                        12 441,82                 

g) koszty likwidacji środka trwałego -                                   -                                   280 000,00               

h) usługi informatyczne -                                   9 340,00                        -                              

3. Wykorzystanie 32 861,57                      381 168,55                   92 532,43                 

a) ubezpieczenie w transporcie i kredytu kupieckiego -                                   39 223,37                      26 229,96                 

b) usługa badania bilansu 16 980,00                      22 200,00                      16 200,00                 

c) opłata listingowa -                                   -                                   2 000,00                   

d) usługa świadczeń pracowniczych -                                   -                                   1 310,00                   

e) usługa cfk -                                   13 419,36                      10 540,11                 

f) opłata rejestracyjna Reach -                                   -                                   20 709,16                 

g) koszty reklamy.targi -                                   -                                   15 543,20                 

h) ubzpieczenie majątku 6 331,57                        12 441,82                      -                              

i) usługi dotyczące ISO -                                   13 600,00                      -                              

j) pozostałe usługi 210,00                            3 727,00                        -                              

k)koszty likwidacji środka trawałego -                                   276 557,00                   -                              

l) usługi informatyczne 9 340,00                        -                                   -                              

4. Rozwiązanie -                                   3 443,00                        -                              

a) koszty likwidacji środka trwałego -                                   3 443,00                        -                              

5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe razem, w tym 19 638,39                      32 861,57                     384 611,55              

a) usługa cfk -                                   -                                   13 419,36                 

b) usługi dotyczące ISO -                                   -                                   13 600,00                 

c) pozostałe usługi 1 638,39                        210,00                           3 727,00                   

d) badania bilansu 18 000,00                      16 980,00                      22 200,00                 

e) ubezpieczenie kredytu kupieckiego -                                   -                                   39 223,37                 

f) ubezpieczenie majątku -                                   6 331,57                        12 441,82                 

g) koszty likwidacji środka trwałego -                                   -                                   280 000,00               

h) usługi informatyczne -                                   9 340,00                        -                              

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) wobec jednostek zależnych -                          -                         -                     

b) wobec jednostek współzależnych -                          -                         -                     

c) wobec jednostek stowarzyszonych -                          -                         -                     

d) wobec znaczącego inwestora -                          -                         -                     

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej -                          -                         -                     

f) wobec jednostki dominującej -                          -                         -                     

g) wobec pozostałych jednostek 10 450 277,86     19 268 770,00    -                     

 - kredyty i pożyczki 10 246 500,00     19 268 770,00    -                     

 - zobowiązania restrukturyzacyjne -                          -                         -                     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 203 777,86           -                         -                     

     - umowy leasingu finansowego 203 777,86           -                         -                     

Zobowiązania długoterminowe, razem 10 450 277,86     19 268 770,00   -                    

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 10 409 902,18     -                         -                     

b) powyżej 3 do 5 lat 40 375,68             19 268 770,00    -                     

c) powyżej 5 lat -                          -                         -                     

Zobowiązania długoterminowe, razem 10 450 277,86     19 268 770,00   -                    
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19.3 Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) 

 
 

19.4 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 
 

 
 

 
 

 
 
 

19.5 Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych 

Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych na żaden z 

prezentowanych dni bilansowych. 

  

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) w walucie polskiej 10 450 277,86     19 268 770,00    -                     

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) -                          -                         -                     

b1. jednostka/waluta     USD -                          -                         -                     

       zł -                          -                         -                     

b2. jednostka/waluta    EUR -                          -                         -                     

       zł -                          -                         -                     

b3. jednostka/waluta    GBP -                          -                         -                     

       zł -                          -                         -                     

pozostałe waluty w tys. zł -                          -                         -                     

Zobowiązania długoterminowe, razem 10 450 277,86     19 268 770,00   -                    

Kwota 

przyznanego limitu 

w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2013r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny) w PLN - ING 

Bank Śląski S.A. Katowice

41 170 100,00 10 246 500,00 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz 

w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln 

PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach  majątkowych o 

ustalonej w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w 

kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 

101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 

18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi 

Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

Razem PLN 41 170 100,00 10 246 500,00 X

RAZEM EUR 0,00

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

Kwota 

przyznanego limitu

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2012r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny) w PLN - ING 

Bank Śląski S.A. Katowice

41 170 100,00 19 268 770,00 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz 

w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln 

PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o 

ustalonej w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w 

kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 

101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 

18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi 

Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

Razem PLN 41 170 100,00 19 268 770,00 X

RAZEM EUR 0,00

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2012

Kwota 

przyznanego limitu 

w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2011r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Razem PLN 0,00 0,00 X

RAZEM EUR 0,00

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2011



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 34 

NOTA 20 
 
20.1 Zobowiązania krótkoterminowe 

 
 

20.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) 

 
  

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) wobec jednostek zależnych: -                         -                              -                        

b) wobec jednostek współzależnych -                         -                              -                        

c) wobec jednostek stowarzyszonych -                         -                              -                        

d) wobec znaczącego inwestora -                         -                              -                        

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej -                         -                              -                        

f) wobec jednostki dominującej -                         -                              9 920 441,32     

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                         -                              9 920 441,32     

    - do 12 miesięcy -                         -                              9 920 441,32     

g) wobec pozostałych jednostek 73 651 688,00    53 186 370,19        32 869 290,37   

 - kredyty i pożyczki, w tym: 56 952 833,90    34 177 113,69        20 858 919,89   

      - długoterminowe w okresie spłaty 5 266 292,52      6 511 449,76           -                        

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                         -                              -                        

 - z tytułu dywidend -                         -                              -                        

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 74 730,28            -                              -                        

      - umowy leasingu finansowego 33 415,91            -                              -                        

      - z tytułu wyceny transakcji foward 41 314,37            -                              -                        

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 758 718,61    14 462 608,22        10 472 402,31   

      - do 12 miesięcy 12 758 718,61    14 462 608,22        10 472 402,31   

      - powyżej 12 miesięcy -                         -                              -                        

 - zaliczki otrzymane na dostawy -                         2 958,00                   2 795,59             

 - zobowiązania wekslowe -                         -                              -                        

 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 949 991,16          1 178 129,40           801 802,54         

 - z tytułu wynagrodzeń 621 957,19          595 576,91              596 335,57         

 - inne (wg tytułów): 2 293 456,86      2 769 983,97           137 034,47         

     -z tytułu poniesionych nakładów na środki trwałe 2 201 820,36      2 656 660,25           86 567,40           

     - z tytułu rozrachunków z pracownikami 2 835,71              15 802,64                5 467,07             

     - z tytułu leasingu 43 800,79            44 326,08                -                        

     - z tytułu ubez. kredytu kupieckiego 45 000,00            45 000,00                45 000,00           

     - rozrach z PZU -                         8 195,00                   -                        

h) fundusze specjalne 245 821,63          321 397,76              302 366,33         

 - ZFŚS 245 821,63          321 397,76              302 366,33         

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 73 897 509,63    53 507 767,95        43 092 098,02   

 31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

a) w walucie polskiej 71 130 651,37    50 985 612,74        42 931 418,67   

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 766 858,26      2 522 155,21           160 679,35         

b1. jednostka/waluta     USD 359 929,61          -                              -                        

       zł 1 084 107,98      -                              -                        

b2. jednostka/waluta    EUR 405 755,76          616 935,38              36 379,13           

       zł 1 682 750,28      2 522 155,21           160 679,35         

b3. jednostka/waluta   GBP -                         -                              -                        

       zł -                         -                              -                        

pozostałe waluty w zł -                         -                              -                        

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 73 897 509,63    53 507 767,95        43 092 098,02   
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20.3 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

 
 

 
 

Kwota 

przyznanego limitu 

w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2013r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

60 000 000,00 51 686 541,38 WIBOR 1M+marża

28.04.2016r. 

(aneksowany 

24.04.2014)

250 000,00 EUR   

1 036 800,00 PLN
0,00 EURIBOR 1M+marża

28.04.2016r. 

(aneksowany 

24.04.2014)

Kredyt inwestycyjny (akwizycyjny) 

PLN - ING Bank Śląski S.A. Katowice

41 170 100,00 5 266 292,52 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o 

ustalonej w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w 

kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 

101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; 

Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

RAZEM PLN 101 170 100,00 56 952 833,90 X

RAZEM EUR 250 000 EUR

Łączne zadłużenie w przeliczeniu 

na PLN 56 952 833,90

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

Umowa Wieloproduktowa Nr 

890/2013/00000287/00 ING Bank 

Śląski S.A. Katowice (kredyty w 

rachunku bieżącym)

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 87 mln PLN na nieruchomościach w 

Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach 

(KA1P/00049235/8),

2. zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw 

majątkowych oraz aktywów przyszłych, wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 kc, o ogólnej, ustalonej w dniu 

podpisania umowy wartości na dzień 31.12.2012 w kwocie 50.333.291,60 

PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul.Łukasiewicza 2 do wysokości 95,7 mln PLN, 

3. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy od JMP, PPH Wójcik, 

Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

4. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach otwartych i 

prowadzonych przez ING, 

5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Lloyd's, 

6.  oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 112,2 mln PLN

Kwota 

przyznanego limitu

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2012r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Nr umowy 680/2011/00004870/00 

Kredyt w rachunku bieżącym PLN - 

ING Bank Śląski S.A. Katowice

50 000 000,00 27 665 663,93 WIBOR 1M+marża 11.01.2014

1. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy z Umowy z JMD oraz z 

PPH Wójcik, Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

2. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym o ustalonej w dniu podpidania 

umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 22.579.994,44 PLN, 

zlokalizowanym w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego 

Smoka 20/42 do wysokości 75 mln PLN, 

3. hipoteka umowna łączna do kwoty 75 mln PLN na nieruchomościach w 

Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach 

(KA1P/00049235/8), 

4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy, otwartymi i 

prowadzonymi przez ING, 

5. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych aktywów obciążonych na 

rzecz Banku ING, 

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 75 mln PLN złożone 

przez Spółkę,

Nr umowy 680/2011/00004884/00 

Kredyt w rachunku bieżącym EUR - 

ING Bank Śląski S.A. Katowice

250 000,00 EUR   

1 022 050,00 PLN
0,00 EURIBOR 1M+marża 11.01.2014

1. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy z Umowy z JMD oraz z 

PPH Wójcik, Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

2. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym o ustalonej w dniu podpidania 

umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 22.579.994,44 PLN, 

zlokalizowanym w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego 

Smoka 20/42 do wysokości 375.000 EUR, 

3. hipoteka umowna łączna do kwoty 375 000 EUR na nieruchomościach w 

Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach 

(KA1P/00049235/8), 

4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy, otwartymi i 

prowadzonymi przez ING, 

5. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych aktywów obciążonych na 

rzecz Banku, 

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 375.000 EUR złożone 

przez Spółkę,

Kredyt inwestycyjny (akwizycyjny) 

PLN - ING Bank Śląski 

41 170 100,00 6 511 449,76 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o 

ustalonej w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w 

kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 

101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; 

Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

RAZEM PLN 91 170 100,00 34 177 113,69 X

RAZEM EUR 250 000 EUR

Łączne zadłużenie w przeliczeniu 

na PLN 34 177 113,69

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2012
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Oprócz wyszczególnionych w niniejszej nocie zobowiązań z tytułu kredytów, nie wystąpiły inne grupy zobowiązań zabezpieczonych na 

majątku jednostki 

 
20.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych 

Spółka nie posiada zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych na żaden z 

prezentowanych dni bilansowych. 

NOTA 21 
 
21.1 Ujemna wartość firmy 

Spółka nie wykazuje ujemnej wartości firmy na żaden z prezentowanych dni bilansowych. 

 
21.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 

Spółka nie posiada innych rozliczeń międzyokresowych. 

 
NOTA 22 

 

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję 

 

 
 

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby 

zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji. 

Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2013 obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień 

bilansowy do liczby akcji zarejestrowanych w dniu bilansowym, powiększonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji 

Menadżerskich opisanego w nocie 12,  w zakresie dotyczącym warrantów serii A, co do których nastąpiło spełnienie warunków za 

2013 rok i z tytułu których spółka może wyemitować w przyszłości akcje. Na pozostałe dni bilansowe nie wystąpiły różnice pomiędzy 

wartością księgową oraz rozwodnioną wartością księgową na jedną akcję. 

Na dzień 31.12.2011 odpowiednie wartości zostały obliczone dla udziałów Lotos Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax SA), ze względu 

na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

  

Kwota 

przyznanego limitu 

w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2011r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Nr umowy 2/DDKK/2007 - Kredyt w 

rachunku bieżącym -Bank Pekao 

S.A. Warszawa

35 000 000,00 3 169 498,53 WIBOR 1M+marża 17.01.2012

1. pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłacone   go kredytu z 

rachunków bankowych, 2. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 

egzekucji 52,5 mln PLN

Nr umowy 2008/78/DDF - Kredyt 

obrotowy Bank Pekao S.A. 

Warszawa

15 000 000,00 15 000 000,00 WIBOR 1M+marża 17.01.2012

1. pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunków 

bankowych, 2. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 22,5 

mln PLN, 3. zastaw rejestrowy na zapasach w kwocie 15.000.000 PLN wraz 

z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Nr umowy  2010/27/DDF - Kredyt w 

rach.bieżącym - Bank Pekao S.A. 

Warszawa

250 000 EUR         

1 104 200,00 PLN

157 129,15 EUR           

694 008.03 PLN    
EURIBOR 1M+marża 17.01.2012

1. Pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunków 

bankowych, 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji do 

równowartości kwoty 375 000 EUR

Nr umowy   CRD/24973/07  Kredyt 

długoterminowy -Bank Raiffeisen 

Polska S.A. Warszawa

10 000 000,00 1 995 413,33 WIBOR 1M+marża 5.01.2012

1. pełnomocnictwo do rachunku bankowego,

 2. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 15 mln PLN, 

3. hipoteka kaucyjna do kwoty 11 mln  na nieruchomości położonej w gminie 

Czechowice-Dziedzice, KW 10327, 

4. cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, 

5. zastaw rejestrowy na środkach trwałych - linii do produkcji świec prostych 

X16, linii do produkcji świec walcowych X15, oraz linii do zalewania X18 o 

łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 kwietnia 2007 wynoszącej 

3.339.730 PLN zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach i 

stanowiących własność cedenta

RAZEM PLN 60 000 000,00 20 164 911,86 X

RAZEM EUR 250 000,00 157 129,15

Łączne zadłużenie w przeliczeniu 

na PLN 20 858 919,89

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2011

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

wartość księgowa (w zł) 53 012 814 37 045 215 57 360 366

liczba akcji (w szt) 10 000 000 10 000 000 28 783

wartośc księgowa na jedną akcję (w zł) 5,30 3,70 1 992,86

Rozwodniona liczba akcji/udziałów 10 082 375 10 000 000 28 783

5,26 3,70 1 992,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 

akcję (w zł)
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH 
 
NOTA 23 

 
23.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych nie występują. 

23.2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych 

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych nie występują. 

 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW  I STRAT 
 
NOTA 24 
 
24.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) 
 

 
 
24.2 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 
 

 
 
NOTA 25 
 
25.1 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) 
 

 
 
 
25.2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) 

 

2013 2012 2011

a) sprzedaż wyrobów gotowych 239 938 904,80    256 931 201,20     271 949 056,10        

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             368 332,48                

b) sprzedaż usług najmu 22 824,25              22 823,01                22 996,35                  

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             22 489,84                  

c) sprzedaż usług pozostałych 449 057,66            632 173,43             394 606,36                

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             6 391,55                     

Przychody ze sprzedaży produktów razem 240 410 786,71    257 586 197,64     272 366 658,81        

 - w tym od jednostek powiązanych                               -                                     -      397 213,87                

2013 2012 2011

1. kraj 201 138 553,52    222 697 976,75     205 877 690,72        

– w tym od jednostek powiązanych -                             397 213,87                

a) sprzedaż wyrobów gotowych 200 681 354,42    222 101 467,43     205 483 977,11        

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             368 332,48                

b) sprzedaż usług najmu 22 824,25              22 823,01                22 996,35                  

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             22 489,84                  

c) sprzedaż usług pozostałych 434 374,85            573 686,31             370 717,26                

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             6 391,55                     

2. eksport 39 272 233,19      34 888 220,89        66 488 968,09          

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

a) sprzedaż wyrobów gotowych 39 257 550,38      34 829 733,77        66 465 078,99          

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

b) sprzedaż usług najmu -                            -                             -                                

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

c) sprzedaż usług pozostałych 14 682,81              58 487,12                23 889,10                  

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

Przychody ze sprzedaży produktów razem 240 410 786,71    257 586 197,64     272 366 658,81        

2013 2012 2011

a) sprzedaż towarów 502 539,22            1 874 503,83          813 618,60                

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

b) sprzedaż materiałów 179 809,38            1 021 706,52          124 206,30                

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem 682 348,60            2 896 210,35          937 824,90                

 - w tym od jednostek powiązanych                               -                                     -                                        -      

2013 2012 2011

1. kraj 681 447,57            2 858 798,13          866 698,44                

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

a) sprzedaż towarów 502 539,22            1 839 085,86          744 208,69                

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

b) sprzedażmateriałów 178 908,35            1 019 712,27          122 489,75                

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

2. eksport 901,03                    37 412,22                71 126,46                  

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

a) sprzedaż towarów -                            35 417,97                69 409,91                  

– w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

b) sprzedaż materiałów 901,03                    1 994,25                  1 716,55                     

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem 682 348,60            2 896 210,35          937 824,90                

 - w tym od jednostek powiązanych -                            -                             -                                
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NOTA 26  

Koszty według rodzaju 

 
 

NOTA 27 

Inne przychody operacyjne 

 
 

NOTA 28 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 

NOTA 29 
 
29.1 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach nie wystąpiły. 

29.2 Przychody finansowe z tytułu odsetek 

 
 
  

2013 2012 2011

a) Amortyzacja 2 674 765,98            2 973 014,48          3 058 012,56            

b) Zużycie materiałów i energii 170 386 225,66       185 716 464,95     201 873 068,52        

c) Usługi obce 24 442 320,52          25 732 498,60        26 725 719,86          

d) Podatki i opłaty 1 115 432,13            1 236 733,91          1 085 303,88            

e) Wynagrodzenia 10 828 427,64          11 415 015,22        14 303 145,56          

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 901 714,31            3 593 366,58          3 553 132,56            

g) Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 689 500,73               1 097 692,92          649 398,10                

– koszty podróży służbowych 170 308,48               332 165,73             263 504,63                

Koszty według rodzaju, razem 213 038 386,97       231 764 786,66     251 247 781,04       

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 374 614,83            33 775,55                1 674 611,19 -           

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -                               -                             -                               

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 7 665 064,03 -           7 196 164,60 -         8 953 257,68 -           

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 11 999 943,76 -         13 355 081,62 -       12 861 920,25 -         

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 194 747 994,01       211 247 315,99     227 757 991,92       

2013 2012 2011

 a) rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące (z tytułu) 348 779,25         1 697 958,86          400 891,56         

1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 43 146,25           151 080,86             43 152,56            

2) odwrócenie odpisu aktualizującego na wyroby gotowe 305 633,00         1 195 424,00          12 773,00            

3) odwrócenie odpisu aktualizującego na surowce i opakowania -                        71 454,00               344 966,00         

4) odwrócenie rez.dot.rozb.budynków -                        280 000,00             -                         

  b) pozostałe, w tym: 19 638,58           47 359,00               367 247,21         

1) nadwyżki róznice wagowe 5 731,98             6 686,39                  77 454,03            

2) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego -                        -                             -                         

3) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 432,41                 8 727,17                  59 482,99            

4) uzyskane kary,grzywny, odszkodowania 2 887,02             -                             65 442,25            

5) zwrot składki wypakowej za lata ubiegłe 84 864,37            

6) pozostałe 10 587,17           31 945,44               80 003,57            

Inne przychody operacyjne razem 368 417,83        1 745 317,86         768 138,77         

2013 2012 2011

a) aktualizacja aktywów niefinansowych 1 473 294,35     489 300,81             721 133,09         

   1) odpisy aktualizujące należności 44 608,35           183 667,81             95 589,09            

   2) odpisy aktualizujące wyroby gotowe (ostrożna wycena) 1 048 625,00     305 633,00             625 544,00         

   3) odpisy aktualizujące surowce i opakowania (zapasy zalegające) 380 061,00         -                             -                         

b) utworzenie rezerw -                        -                             -                         

c) pozostałe w tym: 156 379,17         182 011,66             804 482,53         

1) składki członkowskie 2 000,00             -                             -                         

2) darowizny 38 498,84           39 299,03               -                         

3) niedobory różnice wagowe 52 997,36           28,76                       94,03                    

4) koszty postępowania spornego 6 045,61             3 549,27                  10 748,09            

5) koszty likwidacji zapasów 4 892,99             84 065,22               448 596,29         

6) niedobory inwetaryzacyjne 710,47                 20 746,98               60 989,92            

7) inne 51 233,90           34 322,40               284 054,20         

Pozostałe koszty operacyjne, razem 1 629 673,52     671 312,47             1 525 615,62      

2013 2012 2011

a) z tytułu udzielonych pożyczek -                      -                       -                         

b) pozostałe odsetki 1 888 792,64   1 586 103,06    1 565 828,78      

   - od jednostek powiązanych -                      -                       -                         

   - od pozostałych jednostek 1 888 792,64   1 586 103,06    1 565 828,78      

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 888 792,64  1 586 103,06   1 565 828,78      
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29.3 Pozostałe przychody finansowe 

 
 

Dodatnie i ujemne różnice kursowe zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym. 

Uzgodnienie innych przychodów oraz innych kosztów finansowym do rachunku zysków i strat przedstawia nota 30.3 

 
NOTA 30 
 
30.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek 

 
 

30.2 Pozostałe koszty finansowe 

 
 

Dodatnie i ujemne różnice kursowe zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym. 

Uzgodnienie innych przychodów oraz innych kosztów finansowym do rachunku zysków i strat przedstawia nota 30.3 

 
30.3 Uzgodnienie innych przychodów i kosztów finansowych do rachunku zysków i strat 

 
 

NOTA 31 
Zyski nadzwyczajne 

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły w prezentowanych okresach. 

NOTA 32 
Straty nadzwyczajne 

Straty nadzwyczajne nie wystąpiły w prezentowanych okresach. 

  

2013 2012 2011

Zysk ze zbycia inwestycji, w tym: 122 560,00      -                       -                         

a) realizacja kontraktów forward 122 560,00      -                       -                         

Inne przychody finansowe, w tym: 1 262 920,15   971 485,80       1 299 797,86      

a) dodatnie różnice kursowe 1 262 920,15   971 485,80       1 299 797,86      

 - zrealizowane 1 219 856,02   861 435,65       1 242 323,17      

 - niezrealizowane 43 064,13        110 050,15       57 474,69            

b) rozwiązane rezerwy -                      -                       -                         

c) pozostałe -                      -                       -                         

Pozostałe przychody finansowe, razem 1 385 480,15  971 485,80       1 299 797,86      

2013 2012 2011

a) od kredytów i pożyczek 2 398 395,58   3 596 264,12    1 414 986,68      

 - dla jednostek powiązanych -                      -                       -                         

 - dla innych jednostek 2 398 395,58   3 596 264,12    1 414 986,68      

b) pozostałe odsetki 109 384,90      93 986,05         54 976,16            

 - dla jednostek powiązanych -                      -                       2 013,38              

 - dla innych jednostek 109 384,90      93 986,05         52 962,78            

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 507 780,48  3 690 250,17   1 469 962,84      

2013 2012 2011

Strata ze zbycia inwestycji, w tym: -                      10 615,00         -                         

a) realizacja kontraktów forward -                      10 615,00         -                         

Aktualizacja wartości inwestycji, w tym: 41 214,37        -                       -                         

a) wycena kontraktów forward 41 214,37        -                       -                         

Inne koszty finansowe, w tym: 1 307 668,19   1 553 704,11    1 205 266,70      

a) ujemne różnice kursowe 1 307 668,19   1 506 675,27    1 205 266,70      

 - zrealizowane 1 252 361,83   1 471 973,09    1 075 958,57      

 - niezrealizowane 55 306,36        34 702,18         129 308,13         

b) utworzone rezerwy (z tytułu) -                      -                       -                         

c) pozostałe, w tym: -                      47 028,84         -                         

   -zbycie wierzytelności -                      10 891,85         -                         

  - koszty poniesione w związku z połączeniem Krokus-Chem Sp. z o.o. -                      36 136,99         -                         

Pozostałe koszty finansowe, razem 1 348 882,56  1 564 319,11   1 205 266,70      

2013 2012 2011

a) wynik na różnicach kursowych 44 748,04 -       535 189,47 -      94 531,16            

 - zrealizowanych 32 505,81 -       610 537,44 -      166 364,60         

 - niezrealizowanych 12 242,23 -       75 347,97         71 833,44 -           

b) pozostałe -                      47 028,84 -        -                         

Inne przychody finansowe, razem -                     -                      94 531,16           

Inne koszty finansowe, razem 44 748,04        582 218,31       -                         



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 40 

NOTA 33 
 
33.1. Podatek dochodowy bieżący 

 
  

2013 2012 2011

1. Zysk/strata brutto 24 286 676,59  24 540 389,04    22 458 760,45   

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 

podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 077 725,10     445 034,05 -        4 305 601,12     

a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 5 018 227,58     6 008 397,74      7 568 272,34     

 - odwrócone różnice kursowe 3 597,25             22 046,25            -                        

– wpłaty na PFRON 217 150,00        243 283,00          231 105,00         

– koszty nkup i reprezentacja 141 102,67        459 807,50          282 578,48         

 - prawo wieczystego użytkowania gruntów - amortyzacja 46 149,84           44 740,21            49 554,84           

  -  straty i niedobory inwentaryzacyjne 5 594,46             104 812,20          448 596,29         

 -  różnica z tyt. odsetek między wyceną kredytu wg IRR, a faktycznie zaplaconymi 

odsetkami 212 773,71        100 789,72          18 829,66           

 - zapłacone odsetki na rzecz budżetu 13 353,00           -                         -                        

  - niezrealizowane różnice kursowe z tyt. wycenyopcji walutowych 41 314,37           -                         -                        

 - rezerwa na badanie bilansu 18 000,00           16 980,00            16 200,00           

 - odpis z tyt. wyceny wyrobów gotowych i materiałów 1 048 625,00     305 633,00          625 544,00         

 - odpisy aktualizujące należności od dłużników 44 608,35           183 667,00          95 589,09           

 - darowizna wyrobów gotowych, pieniężna 38 498,84           39 299,83            -                        

 - opłata reach 6 295,35             -                         -                        

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 219 391,88        177 457,33          192 110,30         

 - nie zapłacony ZUS od wynagrodzeń na dzien bilansowy 306 057,29        307 963,43          287 222,80         

 - nie wypłacone delegacje pracownicze 2 693,31             6 297,56              2 842,59             

 - utworzona rezerwa na premie roczną dla pracowników, rezerwa emerytalno rentowa 1 627 118,31     2 138 065,54      4 804 477,95     

 - niedobory-różnice wagowe 52 997,36           28,76                    94,03                   

 - składki członkowskie dobrowolne 2 000,00             -                         -                        

 - odszkodowanie wypłacone pracownikom zwolnionym 30 300,00           -                         -                        

 - rezerwa na odsetki należne 69 411,33           92 696,43            34 653,16           

 - różnice kursowe z tyt. wyceny rozrachunków i środków pieniężnych 51 709,11           12 659,05            106 042,43         

 - rezerwa na usługi informatyczne -                        9 500,00              -                        

 - rezerwa z tyt przyszłych kosztow ubezpieczeń -                        6 331,57              51 665,19           

 - odpis aktualizujący surowce i opakowania 380 061,00        -                         -                        

 - rezerw za usługi na prace badawcze 367 880,00        -                         -                        

 - wynagrodzenia naliczone, a nie wypłacone 51 300,00           46 800,00            -                        

 - koszty dotyczące spółki Krokus CHEM sp.z o.o. -                        1 618 412,90      -                        

 - pozostałe koszty 20 245,15           71 126,46            321 166,53         

b) koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych, w tym: 3 263 930,67     4 598 032,20      2 105 368,28     

– zrealizowana rezerwa dotyczaca ISO -                        13 600,00            -                        

– rozwiązana rezerwa na wypłacone wynagrodzenia 46 800,00           1 200,00              -                        

– rozwiązana rezerwa emerytalno - rentowa 382 004,76        488 444,74          -                        

 - rozwiązana rezerwa na badanie bilansu 16 980,00           16 200,00            16 200,00           

 - odwrócona rezerwa na niewykorzystane urlopy 175 294,02        192 892,27          210 453,23         

 - odwrócona rezerwa na wypłaconą premię 1 973 668,54     3 516 036,95      1 618 387,72     

 - zrealizowana rezerwa na uslugi CFK -                        13 419,36            -                        

 - statystyczne ujęcie uprawdopodobnionej nalezności z tyt.dostaw 148 644,68        -                         -                        

 - zapłacony ZUS 307 963,43        287 222,80          254 944,56         

 - wypłacone delegacje 6 297,56             2 842,59              3 591,71             

 - częściowe rozwiązanie rezerwy na odprawy dot. likwidacji stanowisk 142 976,87        -                         -                        

 - różnice wynikające z ujęcia księgowego i podatkowego opłat REACH 3 982,66             -                         -                        

 - różnice wynikające z podat. ujęcia przekszt. leasingu operacyjnego w finansowy 12 787,96           -                         481,06                 

 - korekta amortyzacji za 2012 w księgach 2013 dot środków trwałych 30 488,62           -                         -                        

 - pozostałe zrealizowane rezerwy na pozostałe koszty 16 041,57           66 173,49            1 310,00             

c) przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych, w tym: 1 841 423,62     3 125 750,38      2 018 536,51     

 - przychody z tyt. rozwiązanych odp. aktual., które w latach ub. Nie stanowiły kup 20 063,31           35 497,13            32 172,78           

 - należne odsetki  od nalezności - pozostałe 69 411,33           92 696,43            34 653,16           

 - naliczone a nie zapłacone odsetki - Jeronimo 1 156 506,63     1 164 964,75      1 270 350,79     

 - odwrócone odpisy wyceny wyrobów gotowych 305 633,00        1 266 878,00      467 352,00         

 - odwrócone odpiy aktualizujące środki trwałe -                        110 662,54          3 405,00             

 - różnice kursowe niezrealizowane z tyt. Wyc. rachunków dewizowych i rozrachunków 

30 405,08           3 596,65              22 043,13           

 - odwrócone różnice kursowe z tyt wyceny należności i środków pieniężnych            12 659,05    106 042,43          35 432,28           

 - odsetki od kredytów według IRR 246 210,95        -                         8 664,78             

 - pozostale przychody 534,27                345 412,45          144 462,59         

d) przychody podatkowe nie zaliczone do bilansowych, w tym: 1 164 851,81     1 270 350,79      861 233,57        

– zapłacone odsetki od należności, nal.  na koniec poprzed. roku sprawozdawczego

1 164 694,74     1 270 350,79      861 233,57         

– faktura korekta sprzedaży księgowana w 2013 r , a dotycząca 2012 r 157,07                -                         -                        

3. odliczenia od dochodu darowizny 9 169,70             8 236,06              -                        

4. Podstawa opodatkowania 25 355 231,99  24 087 118,93    26 764 361,57   

5. Podatek dochodowy wg stawki 19% 4 817 494,00     4 576 553,00      5 085 229,00     

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -                        -                         -                        

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu

4 817 494,00     4 576 553,00      5 085 229,00     

8. Podatek dochodowy za lata ubiegłe 369 829,00 -       -                         11 881,00 -          

9. Razem podatek dochodowy bieżący i za lata ubiegłe, w tym: 4 447 665,00     4 576 553,00      5 073 348,00     

 - wykazany w rachunku zysków i strat 4 447 665,00     4 576 553,00      5 073 348,00     

 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny -                        -                         -                        

 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość 

firmy -                        -                         -                        
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NOTA 34 
Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat 

 
 

Skutki zmian w podatku dochodowym odroczonym zostały ujęte wyłącznie w wyniku finansowym danego okresu. 

Nie wystąpił podatek dochodowy bieżący lub odroczony, który dotyczyłby działalności zaniechanej lub wyniku na operacjach 

nadzwyczajnych. 

NOTA 35 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) nie wystąpiły. 

NOTA 36 

Podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe 

 

 
 

NOTA 37 

Sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą 

 

 

Podstawowy zysk na akcję obliczono jako iloraz zysku oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Przy obliczeniu średniej ważonej akcji zwykłych w 2012 roku uwzględniono zmiany liczby akcji wynikające ze zmian w kapitale 

zakładowym opisanych w nocie 12 oraz przyjęto uproszczenie przyjmujące działalność w formie spółki akcyjnej od początku roku 

2012. 

Rozwodniony zysk na akcję oblicza się, korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana 

na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W 2013 roku średnia ważona rozwodniona liczba akcji 

uwzględnia średnią ważoną liczbę akcji zwykłych oraz potencjalnych akcji zwykłych wynikających z Programu Opcji Menadżerskich 

opisanego w nocie 12, w zakresie dotyczącym warrantów serii A, co do których nastąpiło spełnienie warunków za 2013 rok i z tytułu 

których spółka może wyemitować w przyszłości akcje.   

W 2011 roku odpowiednie wartości zostały obliczone dla udziałów Lotos Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax S.A.), ze względu na 

prowadzenie w tym czasie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

  

2013 2012 2011

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 128 588,00 -       554 674,78          554 873,12 -        

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych -                        -                         -                        

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 

podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu -                        -                         -                        

-  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 

dochodowy

-                        -                         -                        

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -                        -                         -                        

Podatek dochodowy odroczony, razem 128 588,00 -       554 674,78         554 873,12 -       

                     Wyszczególnienie 2013 2012 2011

I. Zysk/Strata netto Polwax SA /LOTOS Parafiny sp.z o.o. 19 967 599,59    19 409 161,26      18 023 794,23    

 Zysk/ Strata netto Krokus Chem sp.z o.o. -                     -                       83 508,66 -         

II. Podział zysku/pokrycie straty 19 967 599,59    19 409 161,26      17 940 285,57    

 - zwiększenie kapitału zapasowego 9 967 599,59      17 325 652,60      18 023 794,23    

 - dywidenda 10 000 000,00    2 000 000,00        -                     

 - pokrycie straty -                     83 508,66            -                     

 - proponowane pokrycie straty z zysku w latach następnych

-                     

-                       83 508,66          

                     Wyszczególnienie 2013 2012 2011

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 19 967 599,59       19 409 161,26         18 023 794,23       

Średnia ważona liczba udziałów/akcji zwykłych (w szt.) 10 000 000             478 874 849             28 783                     

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,00                         0,04                            626,20                     

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 064 320             478 874 849             28 783                     

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) * 1,98                         0,04                            626,20                     
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
NOTA 38 

Struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 

 
 

 
  

Stan na 

01.01.2013
Stan na 01.01.2012

Stan na 

01.01.2011

1 596 137,44      198 561,12         1 373 524,97      

-                      53 982,66           -                      

44 209,23           -                      -                      

146 250,48         -                      -                      

-                      3 790,39             35,39                 

-                      5 257,94             394,91               

-                      45 854,96           60 499,93           

1 264 059,43      -                      -                      

58 586,28           -                      -                      

63 047,02           -                      -                      

-                      58 882,96           130 205,18         

19 984,71           21 397,99           4 574,80             

-                      3 437,21             7 321,87             

0,29                   2 684,86             167,30               

-                      3 272,15             -                      

-                      -                      1 025 540,59      

-                      -                      801,06               

-                      -                      143 983,94         

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

1 596 137,44      198 561,12         1 373 524,97      

c) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności  

Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku 

przepływów pieniężnych

 Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla 

potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków 

 Inne środki pieniężne

l) Rachunek w banku PKO BP  PLN

Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

a) Rachunek w banku ING Bank Śląski PLN (KrokusChem)

b) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy  PLN

d) Rachunek w banku Raiffeisen Bank O/Rzeszów PLN

e) Rachunek w banku Raiffeisen Bank O/Rzeszów USD

f) Rachunek w banku Raiffeisen bank O/Rzeszów EUR

p)Rachunek PEKAO O/Jasło pomocniczy

r)Rachunek PEKAO O/Jasło EUR

g) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR

h) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD

i) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS

j) Rachunek w banku Raiffeisen Bank O/Rzeszów ZFŚS

k) Rachunek w banku PKO BP  PLN

 Inne aktywa pieniężne

m) Rachunek w banku PKO BP  EUR

n) Rachunek w banku ING Bank Śląski  PLN

o) Lokaty overnight

Stan na 

31.12.2013

Stan na 31.12.2012 Stan na 

31.12.2011

2 448 262,23      1 596 137,44       198 561,12         

-                      -                      53 982,66           

76 322,69           44 209,23           -                      

-                      146 250,48         -                      

-                      -                      3 790,39             

-                      -                      5 257,94             

-                      -                      45 854,96           

1 590 330,51      1 264 059,43       -                      

114 817,34         58 586,28           -                      

31 459,80           63 047,02           -                      

-                      -                      58 882,96           

601 429,49         -                      -                      

33 418,29           19 984,71           21 397,99           

-                      -                      3 437,21             

484,11               0,29                   2 684,86             

-                      -                      3 272,15             

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

2 448 262,23      1 596 137,44      198 561,12         

j) Rachunek w banku Raiffeisen Bank O/Rzeszów ZFŚS

b) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy  PLN

  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:

a) Rachunek w banku ING Bank Śląski PLN (KrokusChem)

 Inne środki pieniężne

 Inne aktywa pieniężne

o) Rachunek w banku ING Bank Śląski  PLN

r)Rachunek PEKAO O/Jasło pomocniczy

s)Rachunek PEKAO O/Jasło EUR

Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne

p) Lokaty overnight

m) Rachunek w banku PKO BP  PLN

n) Rachunek w banku PKO BP  EUR

c) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności  

l) Rachunek w banku PKO BP  PLN

d) Rachunek w banku Raiffeisen Bank O/Rzeszów PLN

e) Rachunek w banku Raiffeisen Bank O/Rzeszów USD

f) Rachunek w banku Raiffeisen bank O/Rzeszów EUR

g) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR

h) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD

k) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa

i) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS

Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku 

przepływów pieniężnych

 Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla 

potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków 

pieniężnych
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Wyjaśnienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu a zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów 

pieniężnych 

 

 
 
 
          Środki pieniężne            31.12.2013 31.12.2012              31.12.2011 

 
 

Wyjaśnienia do pozycji "inne wpływy inwestycyjne"  i " inne wydatki inwestycyjne" 

 
 

Sprawozdawczość według segmentów - NIE DOTYCZY 

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje o instrumentach finansowych 

1.1 Kategorie instrumentów finansowych 

 
 

Na dzień 31.12.2013 roku na pozostałe zobowiązania finansowe składały się: 

- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 10.246.500,00 zł wykazywane w pozycji II.2.2 pasywów 

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 56.952.833,90 zł wykazywane w pozycji II.3.2 pasywów 

Na dzień 31.12.2013 roku na zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu składały się: 

- inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu wyceny transakcji forward 41.314,37 wykazywane w pozycji II.3.2 

pasywów. 

ZOBOWIĄZANIA 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i 

krótkoterminowych 
11 571 249,54     29 684 439,93     1 788 612,76      

   minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i 

długoterminowych
13 753 450,21     32 586 963,80     5 560 166,26      

   minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu 

finansowego
237 193,77         -                      24 745,60 -          

   minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia 

środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości 

niematerialnych

454 839,89 -        2 570 092,85       511 778,78 -        

   minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny 

instrumentów finansowych (forward)
41 314,37           -                      -                      

Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych 

w rachunku przepływów pieniężnych
2 005 868,92 -     5 472 616,72 -     3 235 029,12 -     

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 823 602,70         1 397 022,72       1 192 861,90 -     

Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów 

pieniężnych
852 124,79         1 397 576,32       1 174 963,85 -     

różnica 28 522,09 -          553,60 -               17 898,05 -          

wyjaśnienie różnicy: 28 522,09 -          553,60 -               17 898,05 -          

- zmiana stanu zśrodków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych
28 522,09 -          553,60 -               17 898,05 -          

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

5 545 560,00      2 587 510,00      4 580 179,90      

5 545 560,00      2 587 510,00       4 580 179,90      

5 423 000,00      3 224 647,00      4 478 417,00      

5 423 000,00      2 598 125,00       4 478 417,00      

-                      626 522,00         -                        - zaliczki na zakup środków trwałych

inne wpływy inwestycyjne:

  - transakcje typu foward

inne wydatki inwestycyjne:

  - transakcje typu foward

Kategoria 1.01.2013 zwiększenia zmniejszenia 31.12.2013

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu -                      -                      -                      -                          

zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu -                      41 314,37           -                      41 314,37               

pożyczki udzielone i należności własne -                      -                      -                      -                          

aktywa finansowe utrzymywane do terminu 

wymagalności -                      -                      -                      -                          

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -                      -                      -                      -                          

pozostałe zobowiązania finansowe 53 445 883,69     23 987 480,21     10 234 030,00     67 199 333,90         
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Na dzień 31.12.2012 roku na pozostałe zobowiązania finansowe składały się: 

- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 19.268.770,00 zł wykazywane w pozycji II.2.2 pasywów, 

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 34.177.113,69 zł wykazywane w pozycji II.3.2 pasywów. 

 

 
 

Na dzień 31.12.2011 roku na pozostałe zobowiązania finansowe składały się: 

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 20.858.919,89 zł wykazywane w pozycji II.3.2 pasywów. 

1.2 Dodatkowe informacje o instrumentach finansowych 

Podstawowa charakterystyka (w tym terminy zapadalności, oprocentowanie, zabezpieczenia ) oraz informacje liczbowe o pozostałych 

zobowiązaniach finansowych, na które składają się zobowiązania z tytułu kredytów zostały zaprezentowane w notach 19 oraz 20.  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów zostały wycenione na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.         

Poniżej przedstawiono koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z 

zawartych kontraktów: 

 
 

Nie wystąpiły odsetki naliczone w danym roku za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, które nie 

zostałyby w tym samym okresie zapłacone 

W ocenie Zarządu wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytów nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.  

Informacje na temat ryzyka kredytowego i finansowego: 

W ocenie Zarządu Spółki nie istnieje zagrożenie nieuzyskania finansowania zewnętrznego w odpowiedniej wysokości lub na znacząco 

niekorzystnych warunkach, 

lub nieuzyskanie go w ogóle, które skutkowałoby negatywnie na działalności operacyjnej Spółki. 

Dodatkowo w ciągu okresów objętych sprawozdaniem finansowym spółka zawierała transakcje w instrumenty pochodne typu forward 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
 

Kategoria 1.01.2012 zwiększenia zmniejszenia 31.12.2012

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu -                      -                      -                      -                          

zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu -                      -                      -                      -                          

pożyczki udzielone i należności własne -                      -                      -                      -                          

aktywa finansowe utrzymywane do terminu 

wymagalności -                      -                      -                      -                          

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -                      -                      -                      -                          

pozostałe zobowiązania  finansowe 20 858 919,89     68 177 378,57     35 590 414,77     53 445 883,69         

Kategoria 1.01.2011 zwiększenia zmniejszenia 31.12.2011

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00

zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00

pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00 0,00 0,00

aktywa finansowe utrzymywane do terminu 

wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00

pozostałe zobowiązania  finansowe 15 298 753,63 15 703 112,97 10 142 946,71 20 858 919,89

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

koszty odsetek wg stóp procentowych naliczone i 

zrealizowane w okresie 1 937 332,66 1 702 614,36 1 344 268,65

Lp

Transakcje wymiany walutowej forward zawarte w 

2013 roku

Data zawarcia 

transakcji

Data rozliczenia 

transakcji Para walut

Kwota w walucie 

bazowej Kurs

Kwota w walucie 

zmiennej

Wynik z 

realizacji 

transakcji FX*

1

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX1062301 2013-04-10 2013-05-15 EUR/PLN 400 000,00 EUR 4,1315       1 652 600,00 PLN 69 640,00

2

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX1303886 2013-09-16 2013-10-09 USD/PLN 1 200 000,00 USD 3,1420       3 770 400,00 PLN 52 920,00

3

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX1434395 2013-12-13 2014-01-16 USD/PLN 1 000 000,00 USD 3,0560       3 056 000,00 PLN -41 314,37

Razem 81 245,63
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* W odniesieniu do transakcji nr FX1434395 na dzień 31.12.2013 nie nastąpiło jeszcze rozliczenie kontraktu. Wartość godziwa 

zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień bilansowy w kwocie 41 tys. zł, ujęta w wyniku finansowym okresu, 

ustalona została na podstawie wyceny przedłożonej przez podmiot za pośrednictwem, którego zostały zawarte kontrakty walutowe.  

 

 

 
 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń dla księgowego ujęcia skutków zawieranych transakcji pochodnych. 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach 

i poręczeniach 

 

* Na dzień 31.12.2013r. gwarancja ING Bank Śląski otrzymana była w ramach Umowy Wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00. 

Zabezpieczenia Umowy to:  1. hipoteka umowna łączna do kwoty 87 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz 

w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8), 2. na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz aktywów 

przyszłych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 k.c., o ogólnej, ustalonej w dniu podpisania umowy wartości 

na dzień 31.12.2012 w kwocie 50.333.291,60 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul 

.Łukasiewicza 2 do wysokości 95,7 mln PLN, 3. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy od JMP, PPH Wójcik, Plata, ADMIT, 

Aster, Agran, 4. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach otwartych i prowadzonych przez ING, 5. cesja praw z 

polisy ubezpieczeniowej Lloyd's, 6.  oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 112,2 mln PLN. 

Na dzień  31.12.2012r. gwarancja ING Bank Śląski otrzymana była w ramach Umowy zlecenia nr 2012/875/234. Zabezpieczenia 

gwarancji to:1. hipoteka łączna do kwoty 10.500.000 PLN współobciążająca nieruchomości, dla których są prowadzone księgi 

wieczyste w Sądzie Rejonowym w Pszczynie o nr KA1P/00049235/8 oraz w Jaśle o nr KS1J/00072881/6, 2. zastaw rejestrowy na 

mieniu ruchomym o wart. 22.579.994,44 PLN na dz.30.11.2011r. zlokalizowanym w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul. 

Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 10.500.000 PLN, 3. pełnomocnictwo 

do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na  rachunkach bankowych ING, 4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 

kwoty 10.500.000 PLN złożone przez Spółkę, 5. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych aktywów obciążonych na rzecz ING. 

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli 

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli. 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w 

następnym okresie 

Spółka nie zaniechała żadnej działalności w okresie objętym sprawozdaniem i nie przewiduje zaniechania działalności w najbliższym 

okresie. 

  

Lp

Transakcje wymiany walutowej forward zawarte w 

2012 roku

Data zawarcia 

transakcji

Data rozliczenia 

transakcji Para walut

Kwota w walucie 

bazowej Kurs

Kwota w walucie 

zmiennej

Wynik z 

realizacji 

transakcji FX

1

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX73925 2012-07-26 2012-08-06 EUR/PLN 500 000,00 EUR 4,1920       2 096 000,00 PLN -19 000,00

2

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX738095 2012-08-03 2012-08-20 USD/PLN 150 000,00 USD 3,3481       502 215,00 PLN 8 385,00

Razem -10 615,00

Lp

Transakcje wymiany walutowej forward zawarte w 

2011 roku

Data zawarcia 

transakcji

Data rozliczenia 

transakcji Para walut

Kwota w walucie 

bazowej Kurs

Kwota w walucie 

zmiennej

Wynik z 

realizacji 

transakcji FX

1

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX1861 2011-04-28 2011-01-28 EUR/PLN 74 500,00 EUR 3,9860       296 957,00 PLN 15 160,75

2

Terminowa transakcja wymiany walutowej Forward 

FX1067 2011-01-13 2011-02-16 EUR/USD 1 100 000,00 EUR 1,3060       1 436 600,00 USD 86 602,15

Razem 101 762,90

2013 2 012 2 011

1. Należności warunkowe 7 000 000,00      7 000 000,00       -                   

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) -                      -                      -                   

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 7 000 000,00      7 000 000,00       -                   

 a) gwarancja od ING Bank Śląski S.A. dot.wierzytelności Grupy 

LOTOS* 7 000 000,00      7 000 000,00       -                   

2. Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) -                      -                      -                   

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) -                      -                      -                   

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń

3. Inne -                      -                      
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5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

 

 

Spółka nie ponosiła nakładów na środki trwałe na własne potrzeby. 

6. Poniesione  nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady 

inwestycyjne 

 

*  W kwocie planowanych na rok 2013 nakładów na ochronę środowiska (8.690.000 zł) ujęto planowany nakład na realizowaną 

inwestycję - tzw. komorę Sulzera. Nakłady poniesione na tę inwestycję w 2013 roku wyniosły 12.743.736,19 zł.  Decyzja o 

prezentowaniu nakładów na wymienione zadanie inwestycyjne w 2012 jako nakłady na ochronę środowiska podyktowana była 

ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko tej inwestycji w stosunku do wcześniej stosowanych technologii. Spółka 

zdecydowała o nie prezentowaniu tych nakładów jako nakłady na ochronę środowiska w 2013 roku ze względu na fakt, iż 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń jest jednym z, ale nie głównym celem ponoszonych nakładów. 

7.1 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na 

warunkach innych niż rynkowe 

Spółka nie zwierała istotnych transakcji z  podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

7.2. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych 

 

* Transakcje wykazane za 2011 rok dotyczyły spółek powiązanych w ramach grupy kapitałowej tworzonej przez ówczesną jednostkę 

dominującą wobec spółki tj. Grupa Lotos S.A. 

Ze względu na zmianę struktury własności, od 2012 roku transakcje z wymienionymi podmiotami nie są prezentowane jako transakcje 

z jednostkami powiązanymi. 

** Kwota wypłaconej dywidendy dotyczy Krokus CHEM s.a.r.l., która  posiada 65,20% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Łączna 

wartość wypłaconej dywidendy w 2013 roku wyniosła 4.000 tys. zł, z której to kwoty 34,8% przypadło dla pozostałych akcjonariuszy. 

7.a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

Spółka nie jest stroną takich umów. 

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach. 

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 

 

Środki trwałe w budowie (stan na początek okresu) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

2 201 715,50 191 189,19 2 000,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 10 383 873,04 2 970 248,63 833 748,12

Rozliczone zaliczki 2 891 562,00

Przyjęcie na środki trwałe: -2 812 913,38 -959 722,32 -644 558,93

  -Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -1 706 684,00 -45 137,00 -10 900,00

  -Urządzenia techniczne i maszyny -790 532,29 -595 264,41 -632 518,93

  -Środki transportu -296 050,09 -248 154,42

  -Inne środki trwałe -19 647,00 -71 166,49 -1 140,00

Środki trwałe w budowie (stan na koniec okresu) 12 664 237,16 2 201 715,50 191 189,19

2013 2012 2011

Nakłady ogółem na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku 

obrotowym wynosiły w tym:
13 275 435,04 2 970 248,63 833 748,12

 - nakłady na ochronę środowiska wynosiły: 290 384,00 1 323 690,00 272 622,50

Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe wynoszą w tym:
2 457 200,00 10 112 700,00 1 890 000,00

 -nakłady na ochronę środowiska* : 460 000,00 8 690 000,00 1 210 000,00

2013 2012 2 011

 - należności * 0,00 0,00 25 033,67

 - zobowiązania* 0,00 0,00 9 920 441,32

 - przychody* 0,00 0,00 397 213,87

 - zakupy surowców i usług* 0,00 0,00 119 482 266,50

 - wypłacone  dywidendy** 2 608 040,00 0,00 0,00

2013 2012 2011

- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 74,8                   79,0                   77,0                

- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 157,6                 174,0                 176,0              

- uczniowie -                      -                      -                   

- osoby wykonujące pracę nakładczą -                      -                      -                   

- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 1,4                     2,4                     0,9                  

Razem 233,8                 255,4                 253,9              
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10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, 
odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy były 
one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku 

 

 
 

 
 

* funkcję członka zarządu pełni od dnia 11.01.2012 

** funkcję członka rady nadzorczej pełni od dnia 11.01.2012 

11. Informacje o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących 
do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, osobom zarządzającym i 
nadzorującym Emitenta 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka nie zawarła i nie była stroną żadnych umów pożyczek, kredytów, gwarancji, 

poręczeń z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz ich bliskimi. 

11.a. Informacje o umowach z biegłymi rewidentami 

 

Dodatkowo w dniu 7.04.2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Polwax S.A. a BDO Sp. z o.o. dotycząca: 

- usług poświadczających historyczne informacje finansowe za lata 2011-2013 dla celów prospektu emisyjnego (15.000 zł) 

- weryfikacji spójności danych w części finansowej prospektu emisyjnego (5.000 zł), 

- przeprowadzenia przeglądu historycznych informacji finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym za I półrocze 2014 roku 

(opcjonalnie; 15.000 zł) 

- badanie prognoz finansowych (opcjonalnie; 12.000 zł) 

- udziału przed instytucjami rynku kapitałowego (3.000 zł) 

 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 

Nie wystąpiły takie zdarzenia. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

Nie wystąpiły takie zdarzenia. 

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 

Do dnia 11.01.2012 roku spółka działała pod firmą Lotos Parafiny Sp. z o.o. 

Wynagrodzenia wypłacone oraz należne Członkom Zarządu 2013 2012 2011

 - Tomczyk Dominik 564 000,00 477 283,99 207 285,00

 - Kosiński Piotr* 364 000,00 297 121,34 0,00

 - Stelmach Jacek* 398 000,00 328 430,86 0,00

Razem 1 326 000,00 1 102 836,19 207 285,00

Wynagrodzenia wypłacone oraz należne Członkom Rady 

Nadzorczej

2013 2012 2011

 - Robert Bożyk** 0,00 0,00

 - Witold Radwański** 0,00 0,00

 - Monika Gaszewska** 0,00 0,00

 - Tomasz Biel** 6 000,00 6 000,00

Razem
6 000,00 6 000,00

    Wyszczególnienie 2013 2012 2011

a) BDO spółka z o.o. 

  - data zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego 12.11.2013 r. - -

  - okres na jaki została zawarta umowa 2013-2014 r.

    REWIDO spółka z o.o. sp.k. - 19.11.2012 r. 14.11.2011 r.

  - data zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego -

  - okres na jaki została zawarta umowa 2012 2011

b) wynagrodzenie biegłego rewidenta

    - badanie sprawozdania fiansowego Polwax           38 500,00               28 300,00    27 000,00        

    - badanie sprawozdania fiansowego Krokus Chem sp.z o.o                       -                  5 000,00    6 000,00          

   - inne usługi poświadczające                       -                  6 000,00    -                   

   - usługi doradztwa podatkowego                       -                  9 500,00    -                   

   - pozostałe usługi                       -                            -      -                   

   - Razem           38 500,00               48 800,00    33 000,00        
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W dniu 11.01.2012 roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników postanowiono o zmianie nazwy spółki na Polwax Sp. z o.o., która to 

zmiana została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20.01.2012 roku. 

W dniu 14.05.2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia Polwax Sp. z o.o. 

w spółkę akcyjną, zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem przekształcenia. 

Zgodnie z postanowieniem z 25.05.2012 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu Polwax SA 

do rejestru przedsiębiorców. 

W wyniku opisanego przekształcenia wszystkie aktywa i pasywa Polwax Sp. z o.o. zostały przejęte przez Polwax S.A. 

Ponadto w 2012 roku w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) nastąpiło połączenie 

Polwax SA jako spółką przejmującą z Krokus Chem Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną. 

Szczegółowe informacje na temat połączenia zawarte zostały w nocie 20 dodatkowych informacji i objaśnień 

W wyniku opisanego połączenia wszystkie aktywa i pasywa Krokus Chem Sp. z o.o. zostały przejęte przez Polwax S.A. 

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne informacje finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji 

Nie wystąpiła konieczność przeliczenia sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji, ponieważ skumulowana średnioroczna stopa 

inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Spółki nie osiągnęła  100%. 

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, 
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 

W wyniku przeprowadzonego w 2012 roku połączenia Polwax SA jako spółką przejmującą z Krokus Chem Sp. z o.o. jako spółką 

przejmowaną, spółka dokonała przekształcenia danych porównywalnych.  

za 2011 rok w stosunku do zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Informacje o połączeniu zostały zaprezentowane w nocie 20. 

Poniżej przedstawiono informacje liczbowe za 2011 rok w celu porównywalności danych w stosunku do zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego za 2011 rok. 

 
 

 
 

AKTYWA 

31.12.2011 r.-Dane zatwierdzonego bilansu 

Polwax 

31.12.2011 r.-Dane przekształcone dla 

zapewnienia porównywalności 

stosownie do art. 44c ust 6 ustawy

A. AKTYWA TRWAŁE                                                24 410 891,09                                           24 678 311,62 

I. Wartości niematerialne i prawne                                                    283 868,49                                                283 868,49 

II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                22 280 295,60                                           22 280 295,60 

III. Należności długoterminowe                                                                 -   

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  1 846 727,00                                             2 114 147,53 

B. AKTYWA OBROTOWE                                                83 481 082,08                                           83 648 249,96 

I. Zapasy                                                24 728 493,37                                           24 728 493,37 

II. Należności krótkotermonowe                                                58 530 311,82                                           58 604 468,50 

III. Inwestycje krótkotermonowe                                                    145 425,22                                                199 407,88 

IV. Krótkotermonowe rozliczenia międzyokresowe                                                      76 851,67                                                115 880,21 

AKTYWA RAZEM                                              107 891 973,17                                         108 326 561,58 

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnychwyniósł (2.10):Pożyczki zostały udzielone na następujacych warunkach (oprocentowanie, terminy spłaty):Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

PASYWA

31.12.2011 r.-Dane zatwierdzonego bilansu 

Polwax 

31.12.2011 r.-Dane przekształcone dla 

zapewnienia porównywalności 

stosownie do art. 44c ust 6 ustawy

A. Kapitał(fundusz) własny 57 033 874,45                                               57 360 365,79                                          

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 28 783 000,00                                               28 833 000,00                                          

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) -                                                               -                                                          

III. Udziały(akcje) własne(wielkość ujemna) -                                                               -                                                          

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 127 080,22                                                 5 487 080,22                                            

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -                                                               -                                                          

VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe 5 100 000,00                                                 5 100 000,00                                            

VII. Zysk(strata)z lat ubiegłych -                                                               -                                                          

VIII. Zysk(strata) netto 18 023 794,23                                               17 940 285,57                                          

IX.

Odpis z zysku netto e ciągu roku 

obrotowego(wielkość ujemna) -                                                               -                                                          

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 858 098,72                                               50 966 195,79                                          

I. Rezerwy na zobowiązania 7 810 630,55                                                 7 874 097,77                                            

II. Zobowiązania długoterminowe -                                                               -                                                          

III. Zobowiązania krótkoterminowe 43 047 468,17                                               43 092 098,02                                          

IV. Rozliczenia międzyokresowe -                                                               -                                                          

PASYWA RAZEM 107 891 973,17                                             108 326 561,58                                        

przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności orazprzypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                                                                                                                                                                                                                                           

31.12.2011 r.-Dane zatwierdzonego rachunku 

zysków i strat Polwax 

31.12.2011 r.-Dane przekształcone dla 

zapewnienia porównywalności stosownie do 

art. 44c ust 6 ustawy

A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów, w tym:
273 304 483,71                                           273 304 483,71                                      

B.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów, w tym:
228 591 277,99                                           228 591 277,99                                      

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 44 713 205,72                                            44 713 205,72                                        

D. Koszty sprzedaży 8 953 257,68                                              8 953 257,68                                         

E. Koszty ogólnego zarządu 12 834 739,81                                            12 861 920,25                                        

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 22 925 208,23                                            22 898 027,79                                        

G. Pozostałe przychody operacyjne 795 559,28                                                 795 559,28                                            

H. Pozostałe koszty operacyjne 1 525 615,34                                              1 525 615,62                                         

I.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(F+G–H)
22 195 152,17                                            22 167 971,45                                        

J. Przychody finansowe 1 760 752,56                                              1 760 751,84                                         

K. Koszty finansowe 1 469 962,84                                              1 469 962,84                                         

L.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(I+J–K)
22 485 941,89                                            22 458 760,45                                        

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) -                                                             -                                                         

N. Zysk (strata) brutto (L+/–M) 22 485 941,89                                            22 458 760,45                                        

O. Podatek dochodowy 4 462 147,66                                              4 518 474,88                                         

P.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
-                                                             -                                                         

R. Zysk (strata) netto (N–O–P) 18 023 794,23                                            17 940 285,57                                        

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH

31.12.2011 r.-Dane zatwierdzonego rachunku 

przepływów pienięznych Polwax

31.12.2011 r.-Dane przekształcone dla 

zapewnienia porównywalności stosownie do 

art. 44c ust 6 ustawy

A.

Przepływy środków pienięznych z dziełalności 

operacyjnej

I. Zysk(strata)netto 18 023 794,23                                            17 940 285,57                                        

II. Korekty razem 7 874 680,52 -                                             8 147 189,20 -                                        

III.

Przepływy pieniężne netto z dziłalności 

operacyjnej(I+/-II) 10 149 113,71                                            9 793 096,37                                         

B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej -                                                             -                                                         

I. Wpływy 4 616 212,22                                              4 616 212,22                                         

II. Wydatki 5 823 943,90                                              5 823 943,90                                         

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej(I-II) 1 207 731,68 -                                             1 207 731,68 -                                        

C.

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej -                                                             -                                                         

I. Wpływy 15 710 414,20                                            16 120 414,20                                        

II. Wydatki 25 880 742,74                                            25 880 742,74                                        

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej(I-II) 10 170 328,54 -                                           9 760 328,54 -                                        

D.

Przepływy pieniężne netto, razem(A.III+/-

B.III+/-C.III) 1 228 946,51 -                                             1 174 963,85 -                                        

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 246 844,56 -                                             1 192 861,90 -                                        

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 373 524,97                                              1 373 524,97                                         

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 144 578,46                                                 198 561,12                                            
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17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w 
stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

Od 1 stycznia  2012 roku nastąpiła zmiana polityki rachunkowości w zakresie rozchodu walut na rachunku walutowym (FIFO). Zmiana 

ta nie spowodowała istotnego wpływu na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność. 

18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i 
finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

Nie dokonywano korekt. 

19. Informacja o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności 

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

20. Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek 

Na dzień 31.12.2011 jedynym udziałowcem spółki Lotos Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax SA) była Grupa Lotos SA. W dniu 

10.01.2012 została podpisana umowa przyrzeczona sprzedaży 100% udziałów Lotos Parafiny Sp. z o.o. na rzecz spółki Krokus Chem 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączny koszt nabycia 100% udziałów Lotos Parafiny Sp. z o.o., ujęty w księgach rachunkowych 

Krokus Chem Sp. z o.o. wyniósł 79.103.283,35 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2 z dnia 11 stycznia 2012 

roku zmieniło nazwę spółki z Lotos Parafiny Sp. z o.o. na Polwax Sp. z o.o. W dniu 14 maja 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia w trybie art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych Polwax Sp. z o.o. w 

spółkę akcyjną.  

W oparciu o uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax SA z dnia 21.08.2012 roku dokonano połączenia Polwax 

SA oraz Krokus Chem Sp. z o.o.. Połączenie nastąpiło w oparciu o art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 

WŁASNYM

31.12.2011 r.-Dane zatwierdzonego 

sprawozdania zestawienie zmian w kapitale 

własnym Polwax

31.12.2011 r.-Dane przekształcone dla 

zapewnienia porównywalności stosownie do 

art. 44c ust 6 ustawy

I.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO)
53 328 987,42                                            53 328 987,42                                        

I.a
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach
53 328 987,42                                            53 328 987,42                                        

1.  
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu
19 783 000,00                                            19 783 000,00                                        

1.1 Zmiany kapitału (funduszu)podstawowego 9 000 000,00                                              9 050 000,00                                         

1.2
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 

okresu
28 783 000,00                                            28 833 000,00                                        

2.  
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

początek okresu
-                                                             -                                                         

2.2
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

koniec okresu
-                                                             -                                                         

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -                                                             -                                                         

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu -                                                             -                                                         

4.  
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 

okresu
12 881 957,86                                            12 881 957,86                                        

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7 754 877,64 -                                             7 394 877,64 -                                        

4.2
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 

koniec okresu, w tym:
5 127 080,22                                              5 487 080,22                                         

5.  
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu
-                                                             -                                                         

5a.  

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu po zmianie zasad 

rachunkowości

-                                                             -                                                         

5.1
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny
-                                                             -                                                         

5.2
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

koniec okresu
-                                                             -                                                         

6.  
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

początek okresu
5 100 000,00                                              5 100 000,00                                         

6.1
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych
-                                                             -                                                         

6.2
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu
5 100 000,00                                              5 100 000,00                                         

7.  
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 

okresu
15 564 029,56                                            

7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 564 029,56                                            15 564 029,56                                        

7.2
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach
15 564 029,56                                            15 564 029,56                                        

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -                                                             -                                                         

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -                                                             -                                                         

7.5
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach
-                                                             -                                                         

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                                                             -                                                         

7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                                                             -                                                         

8. Wynik netto 18 023 794,23                                            17 940 285,57                                        

II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ)
57 033 874,45                                            57 360 365,79                                        

III.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

47 033 874,45                                            47 360 365,79                                        
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przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Krokus Chem Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Polwax SA). Połączenie zostało 

przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez wydanie 10.000.000 nowych akcji o 

wartości nominalnej 0,05 zł każda, tj. o łącznej wartości 500.000 zł dla wspólników spółki przejmowanej, wskutek czego kapitał 

zakładowy Polwax SA uległ zwiększeniu z 28.783.000 zł do kwoty 29.283.000 zł. Rejestracja połączenia oraz podwyższenia kapitału 

nastąpiła w dniu 28.09.2012 roku. Ze względu na fakt, iż spółka przejmowana, tj. Krokus Chem Sp. z o.o. posiadała przez 

połączeniem akcje spółki Polwax SA, reprezentujące cały jej kapitał zakładowy o wartości nominalnej 28.783.000 zł, akcje te zostały w 

dniu połączenia nabyte w drodze sukcesji uniwersalnej przez spółkę przejmującą. Nabyte przez Polwax SA akcje własne o wartości w 

cenie nabycia 79.103.283,35 zł zostały umorzone zgodnie z par.5 ust. 2 statutu oraz 359 kodeksu spółek handlowych, w związku z 

art. 360 par. 2 oraz art 455 kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem akcji własnych, dokonano obniżenia kapitału 

zakładowego o kwotę 28.783.000 zł oraz kapitału zapasowego o kwotę 50.320.283,35 zł. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego 

nastąpiła w dniu 29.10.2012 roku.  

W księgach rachunkowych połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów, poprzez sumowanie poszczególnych pozycji 

odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim 

doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń. Dane porównywalne za 2011 rok zostały 

przekształcone w taki sposób, jakby połączenie zostało przeprowadzone na początek porównywalnego okresu.  

Informacje o nazwie i opisie przedmiotu działalności spółki, która w wyniku połączenia została wykreślona z rejestru (Krokus Chem Sp. 

z o.o.), liczbie, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychodach i kosztach, zyskach i 

stratach oraz zmianach w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło 

połączenie, do dnia połączenia przedstawione zostały w poniższych tabelach: 

 

 
 

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - 
metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 

Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych. 

22.1 W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, 
pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który 
sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej 

Nie dotyczy 

Lp Wyszczególnienie Krokus Chem Sp. z o.o. (spółka przejmowana)    Dane liczbowe / POLWAX S.A. (spółka przejmująca)

1

Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności 

spółek, które w wyniku połączenia zostały 

wykreślone z rejestru

Przedmiotem działalności Spółki Krokus Chem Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zgodnie z umową Spółki było między innymi:PKD 

64.20.Z-dzialalnośc holdingów finansowych, PKD 64.91.Z- leasing finansowy, 

PKD 64.99.Z- pozostala finansowa dzialalność uslugowa, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,PKD 

66.19.Z- pozostala dzialalność wspomagająca uslugi finansowe, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, PKD 70.10.Z- 

dzialalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych, PKD 70.21.Z- stosunki międzyludzkie ( public 

relations) komunikacja,PKD 70.22.Z-pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania, PKD 73.1-reklama, 

PKD 73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.90.Z - pozostała 

dzialalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana.

2 Data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)  Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym 28.09.2012 r. 

3

Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów 

(akcji) wyemitowanych w celu połączenia

Liczba wyemitowanych przez Polwax SA akcji: 10.000.000 o 

wartości nominalnej 5 gr. każda, 6440 000 akcji 

nieuprzywilejowanych, 3 560 000 akcji imiennych  

uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że każda 

akcja daje prawo do dwóch glosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy

4

Dane finansowe podmiotów do dnia 

połączenia:                                              

a) przychody 197 443,65 190 535 788,45

b) koszty 2 404 591,96 171 427 553,60

c) zyski (zysk netto) 15 491 926,85

d) straty (strata netto) -2 207 148,31

e)

zmiany (wzrost, spadek) kapitałów własnych 

połączonych spółek za okres od początku 

roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło 

połączenie, do dnia połączenia (według 

poszczególnych składników kapitału 

własnego)                                                     -2 207 148,31 15 491 926,85
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22.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne 
metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku 
odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 

Nie dotyczy 

23. Informacja o podstawie prawnej niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Nie dotyczy, spółka nie tworzy grupy kapitałowej 

 
 
 Jasło, dnia 29.05.2014r. 
 
 
 
 
Główny Księgowy                  Prezes Zarządu            Członek Zarządu               Członek Zarządu        
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Raport niezależnego biegłego rewidenta 

z przeglądu śródrocznych informacji finansowych  

spółki POLWAX SA sporządzonych  

za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznych informacji finansowych 

POLWAX SA 

Dla Zarządu POLWAX Spółka Akcyjna. 

Przeprowadziliśmy przegląd zamieszczonych w załączonym Prospekcie Emisyjnym śródrocznych informacji finansowych POLWAX 

SA z siedzibą w Jaśle, przy ul. 3 Maja 101, obejmujących bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 

czerwca 2014 roku, a także wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Załączone śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone przez Spółkę w celu zamieszczenia w Prospekcie Emisyjnym, 

zgodnie z załącznikiem I, punkt 20.6 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującego 

dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 

włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30 

kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami).  

Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami rachunkowości przyjętymi 

przy sporządzeniu historycznych informacji finansowych za lata 2011-2013, załączonymi w niniejszym prospekcie emisyjnym. Zakres 

śródrocznych informacji finansowych odpowiada półrocznemu skróconemu sprawozdaniu finansowemu, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 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 (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133).  

Za sporządzenie śródrocznych informacji finansowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 

odpowiedzialny jest Zarząd Spółki POLWAX SA. Naszym zadaniem było przedstawienie, dla potrzeb Prospektu Emisyjnego, raportu o 

tych śródrocznych informacjach finansowych na podstawie dokonanego przeglądu. 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, 

aby uzyskać umiarkowaną pewność, że śródroczne informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. 

Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy śródrocznych informacji finansowych, wglądu w księgi rachunkowe, a także 

wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość POLWAX SA. 

Zakres i metoda przeglądu śródrocznych informacji finansowych istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o 

zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz jego 

rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonych śródrocznych informacjach finansowych.  

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że śródroczne informacje 

finansowe zostały przygotowane we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości. 

 

Katowice, 6 sierpnia 2014  

BDO Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12  

02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 

 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający przegląd: 

 

Rafał Domicz 
Biegły Rewident  
nr ewid. 12115 

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.: 

 

dr André Helin  
Prezes Zarządu 
Biegły Rewident  
nr ewid. 90004 
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WPROWADZENIE  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

POLWAX Spółka Akcyjna, z siedzibą w Jaśle przy ulicy  3-go Maja 101, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000421781. 

Według statutu Spółki przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na 

własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności): 

1. PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

2. PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych; 

3. PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;  

4. PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; 

5. PKD  20.11 – Produkcja gazów technicznych; 

6. PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 

7. PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; 

8. PKD 20.52 – Produkcja klejów; 

9. PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 

10. PKD 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; 

11. PKD 32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

12. PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 

13. PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 

14. PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; 

15. PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; 

16. PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 

17. PKD 46.76 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 

18. PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

19. PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 

20. PKD 49.41 - Transport drogowy towarów; 

21. PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów; 

22. PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

23. PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

24. PKD 72.19 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 

25. PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

26. PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 

27. PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

28. PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

29. PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem; 

30. PKD 86.5 – Działalność wspomagająca edukację; 

31. PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

3. WSKAZANIE OKRESÓW, ZA KTÓRE PREZENTOWANE SĄ ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE I DANE 

PORÓWNYWALNE 

Śródroczne Informacje Finansowe obejmują okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 
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Dane porównywalne za okresy: 

- dla bilansu 30.06.2013 oraz 31.12.2013 r.  

- dla rachunku zysków i strat  01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 

- dla zestawienia zmian w kapitale własnym 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r oraz od 01.01.2013 do 31.12.2013. 

- dla rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 

4. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA 

Zarząd: 

- 30.06.2014 r. 

- Pan Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, od 1 lutego 2010 roku  

- Pan Piotr Kosiński – Wiceprezes Zarządu, od dnia 11 stycznia 2012 roku  

- Pan Jacek Stelmach – Wiceprezes Zarządu, od dnia 11 stycznia 2012 roku  

Rada Nadzorcza: 

- 30.06.2014 r. 

- Pan Robert Bożyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pan Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pan Witold Radwański – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pani Monika Gaszewska – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 11 stycznia 2012 roku 

- Pan Leszek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 29 maja 2014 roku. 

5. WSKAZANIE, CZY ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZAWIERAJĄ DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD 

JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE. 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 

6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEJ, ZNACZĄCYM 

INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie 

sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

7. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH  

Śródroczne informacje finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek. 

8. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Śródroczne informacje finansowe Spółki zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w 

okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli od 30 czerwca 2014 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania 

śródrocznych informacji finansowych istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji 

działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego 

zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

9. INFORMACJE O KOREKTACH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB DANYCH PORÓWNYWALNYCH WYNIKAJĄCYCH 

Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH 

W przedstawionych śródrocznych informacjach finansowych i w porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt 

wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdania 

finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w sprawozdaniu śródrocznym. 

10. FORMAT I PODSTAWA SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 

Śródroczne informacje finansowe za okres od 1.01.2014 do 30.06.2014 zostały sporządzone  w oparciu o zasady rachunkowości 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) na 

potrzeby prospektu emisyjnego, zgodnie z wymogami punktu 20.6.2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 

kwietnia 2004 roku wykonującym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie informacji zawartych 

w Prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich Prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 

reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami).  

Zakres śródrocznych informacji finansowych odpowiada półrocznemu skróconemu sprawozdaniu finansowemu, sporządzonemu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
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przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa będącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 133).  

Wszystkie kwoty wykazane w niniejszych śródrocznych informacjach finansowych wykazane są w PLN, chyba że zaznaczono inaczej. 

11. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI  

W okresie obejmującym niniejsze śródroczne informacje finansowe nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

Informacja o stosowanych zasadach rachunkowości została ujęta w historycznych informacjach finansowych za lata 2011-2013, 

załączonych w Prospekcie Emisyjnym.  

Śródroczne informacje finansowe za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. oraz porównywalne dane finansowe zostały 

zaprezentowane w sposób zapewniający ich porównywalność poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich 

okresach sprawozdawczych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przy sporządzaniu historycznych informacji finansowych 

za lata 2011-2013.  

Informacje finansowe za okresy porównywalne nie podlegały przekształceniom. 

12. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO 

W okresie objętym półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów 

wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: 

 
 

13. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA PRZELICZONE NA EURO 

 

 
 
        Jasło, dnia 6.08.2014r. 
 
 
Główny Księgowy                  Prezes Zarządu       Członek Zarządu        Członek Zarządu 
 
 
 
 
        
 

Rok obrotowy

Średni kurs w 

okresie*

Minimalny kurs

w okresie

Maksymalny kurs

w okresie

Kurs na ostatni 

dzień

okresu

30.06.2014 4,1784 4,0998 4,2375 4,1609

31.12.2013 4,2110 4,0671 4,3432 4,1472

30.06.2013 4,1683 4,0465 4,3432 4,3292

*) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

 PLN  EUR  PLN  EUR  PLN  EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów
95 596 558,06 22 878 747,38 241 093 135,31 57 253 178,65 85 778 828,44 20 578 851,92

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 801 841,85 2 585 162,23 24 869 166,84 5 905 762,73 7 995 415,91 1 918 147,90
Zysk (strata) brutto 10 470 076,42 2 505 762,11 24 286 676,59 5 767 436,85 7 364 366,36 1 766 755,36

Zysk (strata) netto 8 435 363,42 2 018 802,27 19 967 599,59 4 741 771,45 5 902 398,36 1 416 020,53

Aktywa razem 114 441 579,48 27 504 044,67 142 143 427,08 34 274 553,21 97 391 130,43 22 496 334,30

Zobowiązania razem 59 198 092,86 14 227 232,78 84 347 787,49 20 338 490,42 52 309 485,18 12 082 944,93

 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 51 561 735,01 12 391 966,88 73 897 509,63 17 818 651,05 35 651 342,07 8 235 087,79

Kapitał własny 51 448 177,71 12 364 675,36 53 012 814,29 12 782 796,66 40 947 613,06 9 458 471,09

Kapitał zakładowy 500 000,00 120 166,31 500 000,00 120 563,27 500 000,00 115 494,78

Liczba akcji /udziałów w sztukach 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Wartość księgowa na akcję/udział (PLN/EUR) 5,14 1,24 5,30 1,28 4,09 0,95

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą/udział  

(PLN/EUR)
0,84 0,20 2,00 0,47 0,59 0,14

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej
40 564 643,65 9 708 176,25 3 972 764,82 943 425,51 24 089 401,10 5 779 190,82

Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej
-3 610 741,16 -864 144,45 -10 655 355,52 -2 530 362,27 -3 379 370,85 -810 731,20

Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej
-37 723 558,44 -9 028 230,53 7 534 715,49 1 789 293,63 -18 719 197,89 -4 490 847,08

Zmiana stanu środków pieniężnych -734 487,33 -175 781,96 852 124,79 202 356,87 1 984 501,17 476 093,65

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
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BILANS  
 

 
 
 
 
 
 
 
Jasło, dnia 6.08.2014r. 
 
 
 
 
 
Główny Księgowy             Prezes Zarządu             Członek Zarządu            Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTYWA Nota  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

I. AKTYWA TRWAŁE 34 746 649,16     34 944 457,42     27 251 451,70     

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 622 727,13         683 803,93          749 043,73         

1.1 wartość firmy -                       -                       -                       

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 33 121 298,96     32 818 112,48     25 428 353,02     

3. Należności długoterminowe -                      -                      -                      

1. Od jednostek powiązanych -                       -                       -                       

2. Od pozostałych jednostek -                       -                       -                       

4. Inwestycje długoterminowe -                      -                      -                      

4.1. Nieruchomości -                       -                       -                       

4.2. Wartości niematerialne i prawne -                       -                       -                       

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe -                       -                       -                       

a) w jednostkach powiązanych, w tym: -                       -                       -                       

 - udziały lub akcje w jednostkach 

podporządkowanych wyceniane metodą praw 

własności -                       -                       -                       

b) w pozostałych jednostkach -                       -                       -                       

4.4. Inne inwestycje długoterminowe -                       -                       -                       

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 002 623,07       1 442 541,01       1 074 054,95       

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

2

977 994,00          1 404 766,00       1 023 134,00       

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 629,07            37 775,01            50 920,95            

II. AKTYWA OBROTOWE 79 694 930,32     107 198 969,66   70 139 678,73     

1. Zapasy 3 55 654 248,67     24 048 129,03     45 637 315,34     

2. Należności krótkoterminowe 4 21 330 830,48     80 519 096,05     19 895 449,65     

2.1. Od jednostek powiązanych -                       -                       -                       

2.2. Należności od pozostałych jednostek 21 330 830,48     80 519 096,05     19 895 449,65     

3. Inwestycje krótkoterminowe 1 685 545,97       2 420 033,30       3 593 594,15       

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 685 545,97       2 420 033,30       3 593 594,15       

a) w jednostkach powiązanych -                       -                       -                       

b) w pozostałych jednostkach -                       -                       -                       

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 685 545,97       2 420 033,30       3 593 594,15       

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -                       -                       -                       

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 024 305,20       211 711,28          1 013 319,59       

SUMA AKTYWÓW 114 441 579,48   142 143 427,08   97 391 130,43     
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BILANS  

 
 
 
Jasło, dnia 6.08.2014r. 
 
Główny Księgowy                 Prezes Zarządu              Członek Zarządu              Członek Zarządu 
 

PASYWA Nota  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

I. KAPITAŁ WŁASNY 51 448 177,71         53 012 814,29        40 947 613,06         

1. Kapitał zakładowy 6 500 000,00              500 000,00             500 000,00              

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -                           -                          -                           

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -                           -                          -                           

4. Kapitał zapasowy 37 412 814,29         27 445 214,70        29 445 214,70         

5. Kapitał z aktualizacji wyceny -                           -                          -                           

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 000,00           5 100 000,00          5 100 000,00           

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -                           -                          -                           

8. Zysk (strata) netto 8 435 363,42           19 967 599,59        5 902 398,36           

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) -                           -                          -                           

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 62 993 401,77         89 130 612,79        56 443 517,37         

1. Rezerwy na zobowiązania 7 3 795 308,91           4 782 825,30          4 134 032,19           

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 606,00                286 886,00             70 998,00                

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 675 414,43           4 476 300,91          4 063 034,19           

a) długoterminowa 2 456 009,22           2 456 009,22          2 809 608,70           

b) krótkoterminowa 1 219 405,21           2 020 291,69          1 253 425,49           

1.3. Pozostałe rezerwy 51 288,48                19 638,39               -                           

- długoterminowe -                           -                          -                           

- krótkoterminowe 51 288,48                19 638,39               -                           

2. Zobowiązania długoterminowe 8 7 636 357,85           10 450 277,86        16 658 143,11         

2.1. Wobec jednostek powiązanych -                           -                          -                           

2.2. Wobec pozostałych jednostek 7 636 357,85           10 450 277,86        16 658 143,11         

3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 51 561 735,01         73 897 509,63        35 651 342,07         

3.1. Wobec jednostek powiązanych -                           -                          -                           

3.2. Wobec pozostałych jednostek 51 182 555,03         73 651 688,00        35 190 353,84         

3.3. Fundusze specjalne 379 179,98              245 821,63             460 988,23              

4. Rozliczenia międzyokresowe -                           -                           

4.1. Ujemna wartość firmy -                          

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe -                           -                          -                           

a) długoterminowe -                           -                          -                           

b) krótkoterminowe -                           -                          -                           

SUMA PASYWÓW 114 441 579,48       142 143 427,08      97 391 130,43         

Wartość księgowa 51 448 177,71         53 012 814,29        40 947 613,06         

Liczba akcji 10 000 000              10 000 000             10 000 000              

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,14                        5,30                       4,09                        

Rozwodniona liczba akcji 10 082 375              10 082 375             10 000 000              

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,10                        5,26                       4,09                        

POZYCJE POZABILANSOWE

1. Należności warunkowe 9 000 000,00           7 000 000,00          7 000 000,00           

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) -                           -                          -                           

 a) otrzymanych gwarancji i poręczeń -                           -                          -                           

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 000 000,00           7 000 000,00          7 000 000,00           

 a) otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. 

wierzytelności Grupy LOTOS 9 000 000,00           7 000 000,00          7 000 000,00           

2. Zobowiązania warunkowe -                           -                          -                           

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) -                           -                          -                           

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń -                           -                          -                           

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) -                           -                          -                           

 a) udzielonych gwarancji i poręczeń -                           -                          -                           

3. Inne -                           -                          -                           

Pozycje pozabilansowe razem 9 000 000,00           7 000 000,00          7 000 000,00           
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

 
 
 
 
 
Jasło, dnia 6.08.2014r. 
 
 
 
Główny Księgowy         Prezes Zarządu         Członek Zarządu            Członek Zarządu 

Nota 1.01-30.06.2014 1.01-30.06.2013

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 

tym: 95 596 558,06          85 778 828,44             

- od jednostek powiązanych -                             -                                

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 95 308 254,01          85 487 537,36             

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 288 304,05               291 291,08                  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 401 326,60          69 685 206,04             

- jednostkom powiązanym -                             384 817,58                  

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 77 132 465,89          69 425 740,72             

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 268 860,71               259 465,32                  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 18 195 231,46          16 093 622,40             

IV. Koszty sprzedaży 11 2 445 051,09            2 326 363,10               

V. Koszty ogólnego zarządu 11 6 068 397,76            5 745 440,27               

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) 9 681 782,61            8 021 819,03               

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 301 713,11            200 118,16                  

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 309,18                   68 374,50                    

2. Dotacje 163 000,00               

3. Inne przychody operacyjne 12 1 137 403,93            131 743,66                  

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 13 181 653,87               226 521,28                  

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                             -                                

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 106 462,18               192 457,75                  

3. Inne koszty operacyjne 75 191,69                 34 063,53                    

IX. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 10 801 841,85          7 995 415,91               

X. Przychody finansowe 668 350,32               612 450,97                  

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -                             -                                

- od jednostek powiązanych -                             -                                

2. Odsetki, w tym: 538 635,95               405 713,80                  

- od jednostek powiązanych -                             -                                

3. Zysk ze zbycia inwestycji 88 400,00                 69 640,00                    

4. Aktualizacja wartości inwestycji -                                

5. Inne 41 314,37                 137 097,17                  

XI. Koszty finansowe 1 000 115,75            1 243 500,52               

1. Odsetki, w tym: 886 890,13               1 243 500,52               

- dla jednostek powiązanych -                             

2. Strata ze zbycia inwestycji -                                

3. Aktualizacja wartości inwestycji -                             -                                

4. Inne 113 225,62               -                                

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 10 470 076,42          7 364 366,36               

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) -                             -                                

1. Zyski nadzwyczajne -                             -                                

2. Straty nadzwyczajne -                             -                                

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+XIII) 10 470 076,42          7 364 366,36               

XV. Podatek dochodowy 2 034 713,00            1 461 968,00               

a) część bieżąca 14 1 826 221,00            1 424 812,00               

b) część odroczona 208 492,00               37 156,00                    

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

-                             -                                

XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV) 8 435 363,42            5 902 398,36               

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 500 564,65          15 510 957,18             

Średnia ważona liczba udziałów/akcji zwykłych (w szt.) 10 000 000               10 000 000                  

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,84                          0,59                             

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 082 375               10 000 000                  

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,84                          0,59                             
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

 
 
Jasło, dnia 6.08.2014r. 
 
 
Główny Księgowy           Prezes Zarządu            Członek Zarządu                Członek Zarządu 

1.01-30.06.2014 1.01-31.12.2013 1.01-30.06.2013

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 53 012 814,29         37 045 214,70         37 045 214,70         

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                           -                           -                           

- korekty błędów -                           -                           -                           

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 53 012 814,29         37 045 214,70         37 045 214,70         

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 500 000,00              500 000,00              500 000,00              

1.1. Zmiany kapitału zakładowego -                           -                           -                           

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                           

 - emisji akcji -                           -                           -                           

  - z kapitału zapasowego -                           -                           -                           

  -podwyższenie kapitału w celu połączenia z Krokus_Chem sp.z oo -                           

   - podwyższenie kapitału w Krokus-Chem sp.z oo -                           

b)-  zmniejszenia (z tytułu) -                           -                           -                           

 - umorzenia akcji własnych -                           -                           -                           

  - rozliczenie połączenia odwrotnego -                           -                           -                           

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 500 000,00              500 000,00              500 000,00              

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -                           -                           -                           

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy -                           -                           -                           

a) zwiększenie (z tytułu) -                           -                           -                           

b) zmniejszenie (z tytułu) -                           -                           -                           

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -                           -                           -                           

3. Akcje własne na początek okresu -                           -                           -                           

a) zwiększenie -                           

b) zmniejszenie -                           -                           -                           

3.1. Akcje własne na koniec okresu -                           -                           -                           

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 27 445 214,70         12 119 562,10         12 119 562,10         

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 967 599,59           15 325 652,60         17 325 652,60         

a) zwiększenia (z tytułu) 9 967 599,59           17 325 652,60         17 325 652,60         

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej -                           -                           

 - utworzony ustawowo 166 667,00              166 667,00              166 667,00              

 - utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo(minimalną) wartość 9 800 932,59           17 158 985,60         17 158 985,60         

 - podwyższenie kapitału w Krokus-Chem sp.z o.o -                           

b) zmniejszenia (z tytułu) -                           2 000 000,00           -                           

- wypłata dywidendy -                           2 000 000,00           

 - na kapitał zakładowy -                           -                           -                           

  - umorzenie akcji własnych -                           

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 412 814,29         27 445 214,70         29 445 214,70         

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -                           -                           -                           

5.1.Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -                           -                           -                           

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                           

b) zmniejszenia (z tytułu) -                           -                           -                           

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -                           -                           -                           

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 000,00           5 100 000,00           5 100 000,00           

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -                           -                           -                           

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                           

- -                           -                           -                           

b) zmniejszenia (z tytułu) -                           -                           -                           

- -                           -                           -                           

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 000,00           5 100 000,00           5 100 000,00           

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19 967 599,59         19 325 652,60         19 325 652,60         

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19 967 599,59         19 409 161,26         19 409 161,26         

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                           -                           -                           

- korekty błędów -                           -                           -                           

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 967 599,59         19 409 161,26         19 409 161,26         

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                           

- podział zysku z lat ubiegłych -                           -                           -                           

- -                           -                           -                           

b) zmniejszenia (z tytułu) 19 967 599,59         19 409 161,26         19 409 161,26         

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 9 967 599,59           17 325 652,60         17 325 652,60         

- wypłata dywidendy 10 000 000,00         2 000 000,00           2 000 000,00           

  - pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o 83 508,66                83 508,66                

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -                           -                           -                           

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 83 508,66                83 508,66                

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                           -                           -                           

- korekty błędów -                           -                           -                           

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

-                           83 508,66                83 508,66                

a) zwiększenia (z tytułu) -                           -                           -                           

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -                           -                           -                           

- -                           -                           -                           

b) zmniejszenia (z tytułu) -                           83 508,66                83 508,66                

  - pokrycie straty -                           83 508,66                83 508,66                

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                           -                           -                           

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -                           -                           -                           

8. Wynik netto 8 435 363,42           19 967 599,59         5 902 398,36           

a) zysk netto 8 435 363,42           19 967 599,59         5 902 398,36           

b) strata netto -                           -                           -                           

c) odpisy z zysku -                           -                           -                           

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 51 448 177,71         53 012 814,29         40 947 613,06         

III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

43 012 814,29         
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
 
   Jasło, dnia 6.08.2014r. 
 
  Główny Księgowy              Prezes Zarządu                   Członek Zarządu                Członek Zarządu 
  

30.06.2014 30.06.2013

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 8 435 363,42          5 902 398,36          

II. Korekty razem 32 129 280,23       18 187 002,74        

1. Amortyzacja 1 398 946,15          1 391 239,73          

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 35 168,62 -              20 529,79 -               

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 681 066,23             1 153 377,17          

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 131 023,55 -            138 014,50 -            

5. Zmiana stanu rezerw 987 516,39 -            1 479 559,29 -         

6. Zmiana stanu zapasów 31 606 119,64 -      15 696 020,21 -       

7. Zmiana stanu należności 59 188 265,57       37 041 882,32        

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 4 156 506,46          3 438 010,61 -         

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 372 675,98 -            627 362,08 -            

10. Inne korekty 163 000,00 -            -                             

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 40 564 643,65       24 089 401,10       

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 3 147 400,00          1 807 444,76          

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 3 000,00                  85 204,76                

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialane i 

prawne -                             -                             

3. Z aktywów finansowych, w tym: -                             -                             

a) w jednostkach powiązanych -                             -                             

b) w pozostałych jednostkach -                             -                             

- zbycie aktywów finansowych -                             -                             

- dywidendy i udzialy w zyskach -                             -                             

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -                             -                             

- odsetki -                             -                             

- inne wpływy z aktywów finansowych -                             -                             

4. Inne wpływy inwestycyjne 3 144 400,00          1 722 240,00          

II. Wydatki 6 758 141,16          5 186 815,61          

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 3 702 141,16          1 242 975,61          

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne -                             -                             

3. Na aktywa finansowe, w tym: -                             -                             

a) w jednostkach powiązanych -                             -                             

- nabycie aktywów finansowych -                             -                             

- udzielone pożyczki długoterminowe -                             -                             

b) w pozostałych jednostkach -                             -                             

- nabycie aktywów finansowych -                             -                             

- udzielone pożyczki długoterminowe -                             -                             

4. Inne wydatki inwestycyjne 3 056 000,00          3 943 840,00          

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 610 741,16 -        3 379 370,85 -         

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 163 000,00             479 865,66             

1. Wpływ netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału -                             -                             

2. Kredyty i pożyczki -                             479 865,66             

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -                             -                             

4. Inne wpływy finansowe 163 000,00             -                             

II. Wydatki 37 886 558,44       19 199 063,55        

1. Nabycie akcji własnych -                             -                             

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10 000 000,00       2 000 000,00          

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -                             -                             

4. Spłaty kredytów i pożyczek 27 173 727,71       16 106 603,22        

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -                             -                             

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -                             -                             

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 15 864,80               26 360,94                

8. Odsetki 696 965,93             1 066 099,39          

9. Inne wydatki finansowe -                             -                             

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 37 723 558,44 -      18 719 197,89 -      

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 769 655,95 -            1 990 832,36          

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 734 487,33 -            1 984 501,17          

- zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 35 168,62               6 331,19                  

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 448 262,23          1 596 137,44          

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 1 678 606,28         3 586 969,80          

- o ograniczonej mozliwości dysponowania 37 696,52               121 309,73             
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 

NOTA 1 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) 

 

 

1.01.- 30.06.2014

 Grunty (w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

 Środki 

transportu 

 Inne środki 

trwałe 
 Razem 

a) Wartość brutto na początek okresu

922 995,88               20 661 180,17         18 586 715,39        1 631 885,31   900 745,74    42 703 522,49  

b) Zwiększenia, w tym: -                            5 401 974,04           7 550 970,89         85 800,00        2 431,00        13 041 175,93  

- nabycie -                            5 401 974,04           7 550 970,89         85 800,00        2 431,00        13 041 175,93  

 - leasing -                            -                          -                         -                   -                 -                    

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

c) Zmniejszenia, w tym: -                            200,00                    90 210,46              60 656,13        508,20          151 574,79       

- likwidacja -                            200,00                    90 210,46              52 006,13        508,20          142 924,79       

- sprzedaż -                            -                          8 650,00          -                 8 650,00           

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

d) Wartość brutto na koniec okresu 922 995,88               26 062 954,21         26 047 475,82        1 657 029,18   902 668,54    55 593 123,63  

e) Umorzenie na początek okresu 383 922,83               6 252 140,27           14 068 866,89        1 055 054,66   789 662,52    22 549 647,17  

f) Zwiększenia, w tym: 23 074,92                 504 766,08             700 761,65            78 308,46        30 958,24      1 337 869,35    

- amortyzacja za okres 23 074,92                 504 766,08             700 761,65            78 308,46        30 958,24      1 337 869,35    

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

g) Zmniejszenia, w tym: -                            200,00                    88 519,64              60 656,13        508,20          149 883,97       

- likwidacja -                            200,00                    88 519,64              52 006,13        508,20          141 233,97       

- sprzedaż -                            -                          8 650,00          -                 8 650,00           

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

h) Umorzenie na koniec okresu 406 997,75               6 756 706,35           14 681 108,90        1 072 706,99   820 112,56    23 737 632,55  

i) Odpisy aktualizujące na początek 

okresu -                            -                         -                   -                 -                    

Zwiększenia -                            -                          -                         -                   -                 -                    

Zmniejszenia -                            -                         -                   -                 -                    

j) Odpisy aktualizujące na koniec 

okresu -                            -                         -                   -                 -                    

k) Wartość netto na koniec okresu

515 998,13               19 306 247,86        11 366 366,92       584 322,19      82 555,98     31 855 491,08  

1.01. - 31.12.2013

 Grunty (w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

 Środki 

transportu 

 Inne środki 

trwałe 
 Razem 

a) Wartość brutto na początek okresu 922 995,88               19 002 353,01         17 937 796,30        1 335 835,22   881 098,74    40 080 079,15  

b) Zwiększenia, w tym: -                            1 706 684,00           790 532,29            329 250,09      19 647,00      2 846 113,38    

- nabycie -                            1 706 684,00           790 532,29            51 492,68        19 647,00      2 568 355,97    

 - leasing -                            -                          -                         277 757,41      -                 277 757,41       

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

c) Zmniejszenia, w tym: -                            47 856,84               141 613,20            33 200,00        -                 222 670,04       

- likwidacja -                            11 006,84               3 380,00                33 200,00        -                 47 586,84         

- sprzedaż -                            36 850,00               138 233,20            -                   -                 175 083,20       

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

d) Wartość brutto na koniec okresu 922 995,88               20 661 180,17         18 586 715,39        1 631 885,31   900 745,74    42 703 522,49  

e) Umorzenie na początek okresu 337 772,99               5 409 664,89           12 748 551,19        937 847,23      725 546,76    20 159 383,06  

f) Zwiększenia, w tym: 46 149,84                 874 978,48             1 457 045,26         117 207,43      64 115,76      2 559 496,77    

- amortyzacja za okres 46 149,84                 874 978,48             1 457 045,26         117 207,43      64 115,76      2 559 496,77    

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

g) Zmniejszenia, w tym: -                            32 503,10               136 729,56            -                   -                 169 232,66       

- likwidacja -                            1 181,06                 -                         -                   -                 1 181,06           

- sprzedaż -                            31 322,04               136 729,56            -                   -                 168 051,60       

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

h) Umorzenie na koniec okresu 383 922,83               6 252 140,27           14 068 866,89        1 055 054,66   789 662,52    22 549 647,17  

i) Odpisy aktualizujące na początek 

okresu -                            -                          -                         -                   -                 -                    

Zwiększenia -                            -                          -                         -                   -                 -                    

Zmniejszenia -                            -                          -                         -                   -                 -                    

j) Odpisy aktualizujące na koniec 

okresu -                            -                          -                         -                   -                 -                    

k) Wartość netto na koniec okresu

539 073,05               14 409 039,90        4 517 848,50         576 830,65      111 083,22    20 153 875,32  
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Wartość środków trwałych w budowie na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 1 265 807,88 zł; na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 12 664 237,16 

zł natomiast na dzień 30.06.2013 r. wynosiła 1 391 003,41 zł. Dodatkowo na 30.06.2013 r. Spółka wykazywała zaliczki na środki 

trwałe w budowie w kwocie 2 902 762,00 zł 

Zarówno na dzień 30.06.2014 jak i na koniec pozostałych prezentowanych okresów na środkach trwałych ustanowione były 

zabezpieczenia w postaci hipotek i zastawów, szczegółowo wymienione w nocie 8.3 oraz 9.3. 

1.01.2013.-30.06.2013

 Grunty (w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

 Środki 

transportu 

 Inne środki 

trwałe 
 Razem 

a) Wartość brutto na początek okresu 922 995,88               19 002 353,01         17 937 796,30        1 335 835,22   881 098,74    40 080 079,15  

b) Zwiększenia, w tym: -                            1 697 684,00           578 198,01            296 050,09      -                 2 571 932,10    

- nabycie -                            1 697 684,00           578 198,01            18 292,68        2 294 174,69    

 - leasing -                            -                          -                         277 757,41      -                 277 757,41       

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

c) Zmniejszenia, w tym: -                            47 856,84               125 853,20            -                   -                 173 710,04       

- likwidacja -                            47 856,84               125 853,20            -                   -                 173 710,04       

- sprzedaż -                            -                          -                 -                    

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

d) Wartość brutto na koniec okresu 922 995,88               20 652 180,17         18 390 141,11        1 631 885,31   881 098,74    42 478 301,21  

e) Umorzenie na początek okresu 337 772,99               5 409 664,89           12 748 551,19        937 847,23      725 546,76    20 159 383,06  

f) Zwiększenia, w tym: 23 074,92                 420 286,24             799 491,73            62 138,01        36 219,42      1 341 210,32    

- amortyzacja za okres 23 074,92                 420 286,24             799 491,73            62 138,01        36 219,42      1 341 210,32    

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

g) Zmniejszenia, w tym: -                            32 503,10               124 376,68            -                   -                 156 879,78       

- likwidacja -                            32 503,10               124 376,68            -                 156 879,78       

- sprzedaż -                            -                          -                   -                 -                    

- inne -                            -                          -                         -                   -                 -                    

h) Umorzenie na koniec okresu 360 847,91               5 797 448,03           13 423 666,24        999 985,24      761 766,18    21 343 713,60  

i) Odpisy aktualizujące na początek -                            -                         -                   -                 -                    

Zwiększenia -                            -                          -                         -                   -                 -                    

Zmniejszenia
-                            -                         -                   -                 -                    

j) Odpisy aktualizujące na koniec 

okresu
-                            -                          -                         -                   -                 -                    

k) Wartość netto na koniec okresu

562 147,97               14 854 732,14        4 966 474,87         631 900,07      119 332,56    21 134 587,61  
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NOTA 2   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

 
  

2. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego na początek okresu, w tym: 1 404 766,00        1 266 287,00     1 266 287,00      

a) odniesionych na wynik finansowy 1 404 766,00        1 266 287,00      1 266 287,00      

b) odniesionych na kapitał własny -                         -                      -                       

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                         -                      -                       

2. Zwiększenia 303 449,00           797 662,00        311 818,00         

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 

ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): 303 449,00           797 662,00         311 818,00         

 aa) powstania różnic przejściowych 303 449,00           797 662,00         311 818,00         

 - odpis aktualizujący wartość zapasów 9 194,00               271 452,00         35 715,00           

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 60 721,00             41 685,00           49 827,00           

 - rezerwa na świadczenia pracownicze 145 954,00           309 152,00         157 211,00         

 - rezerwa na koszty usług obcych 11 822,00             91 304,00           1 711,00             

 - rezerwa na należności odłuzników 9 080,00               6 891,00             693,00                

 - prawo wieczystego użytkowania gruntu -                         8 768,00             -                       

 - nie zapłacony ZUS, wynagrodzenia,delegacje 66 678,00             68 410,00           66 661,00           

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 

podatkową -                         -                      -                       

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi -                         -                      -                       

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

-                         -                      -                       

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 

związku z ujemnymi różnicami przejściowymi -                         -                      -                       

3. Zmniejszenia 730 221,00           659 183,00        554 971,00         

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 

ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): 730 221,00           659 183,00         554 971,00         

 aa) odwrócenia różnic przejściowych 730 221,00           659 183,00         554 971,00         

  -  odpis aktualizujący wartość zapasów 211 226,00           58 071,00           20 782,00           

   -rezerwa na niewykorzystane urlopy 39 556,00             33 306,00           32 181,00           

   -rezerwa na świadczenia pracownicze 319 287,00           474 744,00         410 592,00         

   -rezerwa na koszty usług obcych 91 304,00             8 679,00             8 679,00             

  - odpis aktualizujący na należności od dłużników 438,00                  15 781,00           14 135,00           

  - nie zapłacony ZUS ,wynagrodzenia,delegacje 68 410,00             68 602,00           68 602,00           

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 

podatkową -                         -                      -                       

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi -                         -                      -                       

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

-                         -                      -                       

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 

związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) -                         -                      -                       

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego na koniec okresu razem, w tym: 977 994,00           1 404 766,00     1 023 134,00      

a) odniesionych na wynik finansowy 977 994,00           1 404 766,00      1 023 134,00      

  -  odpis aktualizujący wartość zapasów 69 419,00             271 451,00         73 003,00           

   -rezerwa na niwykorzystane urlopy 63 379,00             42 214,00           51 481,00           

   -rezerwa na świadczenia pracownicze 634 949,00           814 472,00         720 493,00         

   -rezerwa na koszty usług obcych 9 745,00               73 602,00           1 711,00             

  - rezerwa na należności od dłużników 58 803,00             50 161,00           45 609,00           

     - prawo wieczystego użytkowania gruntu 72 944,00             72 944,00           64 176,00           

  - nie zapłacony ZUS ,wynagrodzenia,delegacje 66 678,00             58 151,00           66 661,00           

  - inne 2 077,00               21 771,00           -                       

b) odniesionych na kapitał własny -                         -                      -                       

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                         -                      -                       
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NOTA 3   

Zapasy 

 

 

NOTA 4 

 
 

Zapasy  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

Materiały 24 387 564,69       16 983 948,13      18 104 776,23        

Półprodukty i produkty w toku 2 561 947,08         1 091 464,41        1 795 254,39          

Produkty gotowe 28 561 460,06       5 907 731,31        25 690 425,62        

Towary 69 619,98              64 985,18             39 424,89               

Zaliczki na dostawy 73 656,86              -                         7 434,21                 

Zapasy, razem 55 654 248,67       24 048 129,03      45 637 315,34        

Na dzień 30.06.2014 wartość odpisów aktualizujących wyroby gotowe wyniosła 221.817 zł wobec 1.048.625 zł na dzień 31.12.2013 oraz 

384.221 zł na dzień 30.06.2013. Wartość odpisów aktualizujących materiały na dzień 30.06.2014 wyniosła 143.540 zł wobec 380.061 zł na 

dzień 31.12.2013 i 0 zł na 30.06.2013. 

Na dzień 30.06.2014 jednym z zabezpieczeń umowy wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00 zawartej z ING Bank Śląski był zastaw 

rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz aktywów przyszłych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 55.1 kc zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2 do wysokości 95,7 mln PLN. 

4.1 Należności krótkoterminowe  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

1. Należności od jednostek powiązanych -                        -                          -                        

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: -                        -                          -                        

 - do 12 miesięcy -                        -                          

 - powyżej 12 miesięcy -                        -                          -                        

 b) dochodzone na drodze sądowej -                        -                          -                        

c) inne -                        -                          -                        

2. Należności od pozostałych jednostek 21 330 830,48      80 519 096,05       19 895 449,65      

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 14 885 470,84      76 790 417,64       16 030 189,00      

- do 12 miesięcy 14 885 470,84      76 790 417,64       16 030 189,00      

- powyżej 12 miesięcy -                        -                          -                        

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 5 606 120,32        2 559 125,99         3 630 220,02        

c) dochodzone na drodze sądowej -                        -                          -                        

d) inne 839 239,32           1 169 552,42         235 040,63           

Należności krótkoterminowe netto, razem 21 330 830,48      80 519 096,05       19 895 449,65      

Odpisy aktualizujące wartość należności 535 520,20           446 134,54            500 116,70           

Należności krótkoterminowe brutto, razem 21 866 350,68     80 965 230,59       20 395 566,35     

4.2. Należności krótkoterminowe brutto - struktura walutowa  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

a) w walucie polskiej 18 699 005,95      78 526 294,58       16 348 533,22      

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 167 344,73        2 438 936,01         4 047 033,13        

b1. jednostka/waluta     USD 8,00                      -                          122 964,00           

       zł 24,38                    -                          407 933,07           

b2. jednostka/waluta    EUR 761 210,40           588 088,31            840 594,12           

       zł 3 167 320,35        2 438 936,01         3 639 100,06        

b3. jednostka/waluta    GBP -                        -                          -                        

      zł -                        -                          -                        

pozostałe waluty w tys. zł -                        -                          -                        

Należności krótkoterminowe, razem 21 866 350,68     80 965 230,59       20 395 566,35     

Na dzień 31.12.2013r. ustanowiona była cesja wierzytelności z tytułu zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00 na należności o łącznej 

wartości 68.191.538,35 PLN

Na dzień 30.06.2014r. ustanowiona była cesja wierzytelności z tytułu zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej Nr 890/2013/00000287/00 na należności o łącznej 

wartości 4.056.240,60 PLN

Na dzień 30.06.2013r. ustanowiona była cesja wierzytelności z tytułu zabezpieczenia Umowy Nr 680/2011/00004870/00 Kredyt w rachunku bieżącym na należności 

o łącznej wartości 3.884.715,86 PLN



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 67 

NOTA 5  

 
 

NOTA 6 

 

6.1. Kapitał zakładowy (struktura) 

 

 
 

 

Struktura kapitału zakładowego na 30.06.2013 była zgodna ze strukturą na dzień 31.12.2013. 

  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 024 305,20       211 711,28          1 013 319,59      

- ubezpieczenia 359 519,02          133 317,51          374 127,19         

- prenumeraty 7 104,06              11 531,17            7 291,71             

- usługi doradcze -                       -                      

 - usługi prawne dotyczące kredytu Krokus-Chem sp. z o.o 9 820,08              9 820,08              9 820,08             

- pozostałe 51 009,11            57 042,52            30 157,00           

-opł za dozór tech 7 728,61              5 685,37             

-opł za korzystanie z infrastruktury 28 541,52            21 983,40           

-podatek od nieruchomości 324 612,20          324 505,79         

-podatek od środków transportowych 784,00                 916,00                

-wieczyste użytkowanie gruntu 12 791,94            12 977,43           

-odpis na ZFŚS 203 429,10          207 148,14         

-koszty reklamy 18 965,56            18 707,48           

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe -                       -                       -                      

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 024 305,20      211 711,28         1 013 319,59     

30.06.2014

 wartość nominalna          

jednej akcji w zł 

 seria/ 

emisja 
 rodzaj akcji 

rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

rodzaj ograniczenia praw do akcji 

wartość serii/emisji 

wg wartości 

nominalnej w zł

sposób 

pokrycia 

kapitału

data 

rejestracji

prawo do 

dywidendy
liczba akcji

0,05  B 
  zwykłe na 

okaziciela 
brak brak 322 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 6 440 000

0,05  C 
 imienne 

uprzywilejowane 
co do głosu x 2

zastaw  rejestrowy na rzecz Banku ING 

Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach 

dotyczący umowy o kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny). Ograniczenia w 

rozporządzaniu akcjami  wg par.6-10 Statutu 

spółki

96 483,65 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 1 929 673

0,05  C 
 zwykłe na 

okaziciela 
brak brak 66 151,20 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 1 323 024

0,05  c 
 zwykłe na 

okaziciela 
brak

zastaw  rejestrowy na rzecz Banku ING 

Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach 

dotyczący umowy o kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny). 

15 365,15 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 307 303

Liczba akcji, razem 10 000 000

Kapitał zakładowy, razem 500 000,00

31.12.2013 

 wartość nominalna          

jednej akcji w zł 

 seria/ 

emisja 
 rodzaj akcji 

rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

rodzaj ograniczenia praw do akcji

wartość serii/emisji 

wg wartości 

nominalnej w zł

sposób 

pokrycia 

kapitału

data 

rejestracji

prawo do 

dywidendy
liczba akcji

0,05  B  imienne zwykłe brak

zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz 

Banku ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w 

Katowicach dotyczący umowy o kredyt 

inwestycyjny (akwizycyjny). Ograniczenia w 

rozporządzaniu akcjami  wg par.6-10 Statutu 

spółki

322 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 6 440 000

0,05  C 
 imienne 

uprzywilejowane 
co do głosu x 2

zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz 

Banku ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w 

Katowicach dotyczący umowy o kredyt 

inwestycyjny (akwizycyjny). Ograniczenia w 

rozporządzaniu akcjami  wg par.6-10 Statutu 

spółki

178 000,00 gotówką 28.09.2012 zgodnie z ksh 3 560 000

Liczba akcji, razem 10 000 000

Kapitał zakładowy, razem 500 000,00
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6.2 Program Opcji Menadżerskich 

Uchwałą nr 1/VI/2013 z 13.06.2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia z 21 marca 

2013 roku, postanowiła o przyjęciu Programu Opcji Menadżerskich, którego zasady zostały opisane w historycznych informacjach 

finansowych za lata 2011-2013 sporządzonych dla celów prospektu emisyjnego. Do dnia sporządzenia niniejszych śródrocznych 

informacji finansowych nie nastąpiło objęcie akcji z tytułu warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia za 2013 rok w ilości 

82 375. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na objęcie 82 375 warrantów Uchwałą nr 4/IV/2014 z dnia 7.04.2014.   

6.3 Kapitał zakładowy (struktura własności) 

 

 
 

 

Struktura akcjonariatu na 30.06.2013 była zgodna ze strukturą na dzień 31.12.2013. 

  

 Akcjonariusze Liczba akcji
w tym liczba akcji 

uprzywilejowanych
Seria Uprzywilejowanie co do głosu Wartość akcji

Udział % w kapitale 

zakładowym

Udział  % w 

zarządzaniu

Krokus Chem S.á r.l. spółka 

prawa luksemburskiego

6 520 100 0 B, C brak 326 005,00 65,20 54,65

 Dominik Tomczyk 1 486 516 1 189 213 C 2 74 325,80 14,87 22,43

 Patrycja Stokłosa 437 518 350 014 C 2 21 875,90 4,38 6,60

 Iwar Przyklang 437 518 0 C brak 21 875,90 4,38 3,67

 Vataro Holdings LTD spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa 

cypryjskiego 

437 518 0 C brak 21 875,90 4,38 3,67

 pozostali akcjonariusze 680 830 390 446
C 2

34 041,50 6,79 8,98

 Razem 10 000 000 1 929 673 x x 500 000,00 100,00 100,00

 30.06.2014 

 Akcjonariusze Liczba akcji
w tym liczba akcji 

uprzywilejowanych
Seria Uprzywilejowanie co do głosu Wartość akcji

Udział % w kapitale 

zakładowym

Udział % w 

zarządzaniu

Krokus Chem S.á r.l. spółka 

prawa luksemburskiego

6 520 100 80 100 B, C 1 326 005,00 65,2 48,7

 Dominik Tomczyk 1 486 516 1 486 516 C 2 74 325,80 14,9 21,9

 Patrycja Stokłosa 437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 Iwar Przyklang 437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 Vataro Holdings LTD spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa 

437 518 437 518 C 2 21 875,90 4,4 6,5

 pozostali akcjonariusze 680 830 680 830

C 2

34 041,50 6,8 10,1

 Razem 10 000 000 3 560 000 x x 500 000,00 100,0 100,0

 31.12.2013 
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7.1 Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia 

emerytalne i podobne  30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

1. Stan na początek okresu, w tym: 2 456 009,22     2 809 608,70     2 809 608,70     

a) odprawy emerytalne 346 334,47        426 132,80        426 132,80        

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 2 109 674,75     2 383 475,90     2 383 475,90     

2. Zwiększenia -                      -                      -                      

a) odprawy emerytalne

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe -                      -                      -                      

3. Wykorzystanie -                      -                      -                      

a) odprawy emerytalne -                      -                      -                      

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe -                      -                      -                      

4. Rozwiązanie -                      353 599,48        

a) odprawy emerytalne 79 798,33          

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 273 801,15        

5. Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i 

podobne na koniec okresu razem, w tym 2 456 009,22     2 456 009,22     2 809 608,70     

a) odprawy emerytalne 346 334,47        346 334,47        346 334,47        

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 2 109 674,75     2 109 674,75     2 109 674,75     

7.2 Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia 

emerytalne i podobne 
 30.06.2014  31.12.2013  31.12.2013 

1. Stan na początek okresu, w tym: 2 020 291,69     2 494 126,21     2 494 126,21     

a) odprawy emerytalne 17 238,00          -                      -                      

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 132 336,34        177 979,62        177 979,62        

d) nie wykorzystane urlopy 222 178,91        178 081,05        178 081,05        

e) premie 1 648 538,44     2 138 065,54     2 138 065,54     

2. Zwiększenia 1 087 763,42     1 976 028,56     1 089 677,41     

a) odprawy emerytalne -                      17 238,00          

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 112 280,37        -                      

d) nie wykorzystane urlopy 319 581,74        219 391,88        262 247,41        

e) premie 768 181,68        1 627 118,31     827 430,00        

3. Wykorzystanie(związane z wypłatami) 1 518 196,34     1 674 517,51     1 560 955,86     

a) odprawy emerytalne 5 386,00            -                      -                      

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 39 500,34          157 923,65        91 334,86          

d) nie wykorzystane urlopy -                      -                      

e) premie 1 473 310,00     1 516 593,86     1 469 621,00     

4. Rozwiązanie 370 453,56        775 345,57        769 422,27        

a) odprawy emerytalne -                      -                      -                      

b) odprawy rentowe -                      -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe -                      -                      -                      

d) nie wykorzystane urlopy 208 191,25        175 294,02        169 370,72        

e) premie 162 262,31        600 051,55        600 051,55        

5. Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i 

podobne na koniec okresu razem, w tym 1 219 405,21     2 020 291,69     1 253 425,49     

a) odprawy emerytalne 11 852,00          17 238,00          17 238,00          

b) odprawy rentowe -                      -                      

c) odprawy jubileuszowe 92 836,00          132 336,34        86 644,76          

d) nie wykorzystane urlopy 333 569,40        222 178,91        270 957,74        

e) premie 781 147,81        1 648 538,44     895 822,99        
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7.3 Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

1. Stan na początek okresu, w tym: 19 638,39                      32 861,57               32 861,57                

a) usługi informatyczne -                                  9 340,00                 9 340,00                   

c) usługa badania sprawozdania finansowego 18 000,00                      16 980,00               16 980,00                 

j) pozostałe usługi 1 638,39                        210,00                    210,00                      

k) ubazpieczenie majątku -                                  6 331,57                 6 331,57                   

l) koszty likwidacji środka trwałego -                                  -                           -                            

2. Zwiększenia 51 288,48                      19 638,39               -                            

c) pozostałe usługi -                                  1 638,39                 -                            

d) badania bilansu 15 000,00                      18 000,00               -                            

e) ubezpieczenie kredytu kupieckiego 36 288,48                      -                           -                            

3. Wykorzystanie 19 638,39                      32 861,57               32 861,57                

b) usługa badania bilansu 18 000,00                      16 980,00               16 980,00                 

h) ubzpieczenie majątku -                                  6 331,57                 6 331,57                   

j) pozostałe usługi 1 638,39                        210,00                    210,00                      

l) usługi informatyczne -                                  9 340,00                 9 340,00                   

4. Rozwiązanie -                                  -                          -                            

a) koszty likwidacji środka trwałego -                                  -                           -                            

5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe razem, w tym 51 288,48                      19 638,39               -                            

c) pozostałe usługi -                                  1 638,39                 -                            

d) badania bilansu 15 000,00                      18 000,00               -                            

e) ubezpieczenie kredytu kupieckiego 36 288,48                      -                           -                            

7.4 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

początek okresu, w tym: 286 886,00                     276 995,00                     276 995,00    

a) odniesionych na wynik finansowy 286 886,00                     276 995,00                     276 995,00     

b) odniesionych na kapitał własny -                                   -                                   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                                   -                                   

2. Zwiększenia 7 284,00                         231 866,00                     15 978,00      

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych (z tytułu) 7 284,00                         231 866,00                     15 978,00       

aa. powstanie różnic przejściowych 7 284,00                         231 866,00                     15 978,00       

- wycena kredytu długoterm. wg IRR 3 021,00                         6 353,00                         

- wycena należności, zobowiązań, śr.pieniężnych 4 263,00                         5 777,00                         15 978,00       

- naliczone odsetki od należności 219 736,00                     

ab. zmiany stawek podatkowych -                                   -                                   

ac. nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu -                                   -                                   

b) odniesione na kapitał własny -                                   -                                   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 

związku z dodatnimi różnicami przejściowymi -                                   -                                   

3. Zmniejszenia 225 564,00                     221 975,00                     221 975,00    

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 

różnicami przejściowymi (z tytułu) 225 564,00                     221 975,00                     221 975,00     

aa. odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy 

na odroczony podatek dochodowy) 225 564,00                     221 975,00                     221 975,00     

- odwrócenie wyceny należności, zobowiązań, śr.pieniężnych 5 777,00                         683,00                            683,00            

- odwrócenie rezerwy z tyt. zapłaty odsetek od należności 219 787,00                     221 292,00                     221 292,00     

- odwrócenie wyceny kredytu długoterm. wg IRR -                                   -                                   

ab. zmiany stawek podatkowych -                                   -                                   

ac. rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej -                                   -                                   

b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi -                                   -                                   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 

związku z dodatnimi różnicami przejściowymi -                                   -                                   

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

koniec okresu razem 68 606,00                       286 886,00                     70 998,00      

a) odniesionych na wynik finansowy w tym, 68 606,00                       286 886,00                     70 998,00       

- wycena kredytu długoterm. wg IRR 64 343,00                       61 322,00                       54 969,00       

- wycena należności, zobowiązań, śr.pieniężnych 4 263,00                         5 777,00                         15 978,00       

- naliczone odsetki od należności -                                   219 736,00                     51,00              

- nieodwócona rezerwa na zapłaconą odsetkę do Jeronimo -                                   51,00                              

b) odniesionych na kapitał własny -                                   -                                   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -                                   -                                   
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8.1 Zobowiązania długoterminowe 

 
 

8.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

 

 
 
 
8.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. 
 

 
 

 
 

 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

a) wobec jednostek zależnych -                         -                          -                        

b) wobec jednostek współzależnych -                         -                          -                        

c) wobec jednostek stowarzyszonych -                         -                          -                        

d) wobec znaczącego inwestora -                         -                          -                        

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej -                         -                          -                        

f) wobec jednostki dominującej -                         -                          -                        

g) wobec pozostałych jednostek 7 636 357,85        10 450 277,86       16 658 143,11     

 - kredyty i pożyczki 7 452 000,00        10 246 500,00       16 435 120,00     

 - zobowiązania restrukturyzacyjne -                         -                          -                        

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 184 357,85           203 777,86            223 023,11          

     - umowy leasingu finansowego 184 357,85           203 777,86            223 023,11          

Zobowiązania długoterminowe, razem 7 636 357,85        10 450 277,86       16 658 143,11     

 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 7 636 357,85        10 409 902,18       16 584 175,87     

b) powyżej 3 do 5 lat -                         40 375,68              73 967,24            

c) powyżej 5 lat -                         -                          -                        

Zobowiązania długoterminowe, razem 7 636 357,85        10 450 277,86       16 658 143,11     

Kwota 

przyznanego 

limitu w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 30.06.2014r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny) w PLN - 

ING Bank Śląski S.A. 

Katowice

41 170 100,00 7 452 000,00 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw  rejestrowy na 1 929 673 akcji imiennych, oraz 307 303 akcji na 

okaziciela Wspólników Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach  majątkowych o ustalonej 

w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 

22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-

Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. 

Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

Razem PLN 41 170 100,00 7 452 000,00 X

RAZEM EUR 0,00

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014r.

Kwota 

przyznanego 

limitu

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2013r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Kredyty:

Kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny) w PLN - 

ING Bank Śląski S.A. 

Katowice

41 170 100,00 10 246 500,00 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o ustalonej 

w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 

22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-

Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. 

Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

Razem PLN 41 170 100,00 10 246 500,00 X

RAZEM EUR 0,00

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013r.
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NOTA 9 

 

9.1 Zobowiązania krótkoterminowe 

 
 

9.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) 

 

 
 

Kwota 

przyznanego 

limitu

Kwota zadłużenia 

na 30.06.2013r.

Warunki 

oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku,

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy,

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o ustalonej 

w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 

22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-

Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. 

Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN,

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

Razem PLN 41 170 100,00 16 435 120,00 X

RAZEM EUR 0

Kredyt inwestycyjny 

(akwizycyjny) w PLN - 

ING Bank Śląski S.A. 

Katowice 41 170 100,00 16 435 120,00 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2013r.

 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

a) wobec jednostek zależnych: -                             -                         -                         

b) wobec jednostek współzależnych -                             -                         -                         

c) wobec jednostek stowarzyszonych -                             -                         -                         

d) wobec znaczącego inwestora -                             -                         -                         

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej -                             -                         -                         

f) wobec jednostki dominującej -                             -                         -                         

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                             -                         -                         

    - do 12 miesięcy -                             -                         -                         

g) wobec pozostałych jednostek 51 182 555,03           73 651 688,00      35 190 353,84      

 - kredyty i pożyczki, w tym: 32 557 706,49           56 952 833,90      21 457 105,31      

      - długoterminowe w okresie spłaty 5 250 352,82             5 266 292,52        6 598 727,54        

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                             -                         -                         

 - z tytułu dywidend -                             -                         -                         

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 36 971,12                  74 730,28             28 373,36             

      - umowy leasingu finansowego 36 971,12                  33 415,91             28 373,36             

      - z tytułu wyceny transakcji foward -                             41 314,37             -                         

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16 139 762,52           12 758 718,61      10 487 607,77      

      - do 12 miesięcy 16 139 762,52           12 758 718,61      10 487 607,77      

      - powyżej 12 miesięcy -                             -                         -                         

 - zaliczki otrzymane na dostawy 18 511,49                  -                         1 770,72               

 - zobowiązania wekslowe -                             -                         -                         

 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 390 512,93             949 991,16           1 329 332,55        

 - z tytułu wynagrodzeń 594 729,26                621 957,19           576 888,91           

 - inne (wg tytułów): 444 361,22                2 293 456,86        1 309 275,22        

     -z tytułu poniesionych nakładów na środki trwałe 142 425,85                2 201 820,36        929 880,00           

     - z tytułu rozrachunków z pracownikami 4 417,32                    2 835,71               2 582,90               

     - z tytułu leasingu 40 943,01                  43 800,79             38 744,82             

     - z tytułu ubez. kredytu kupieckiego 23 580,04                  45 000,00             -                         

     - rozrach z PZU 232 995,00                -                         338 067,50           

h) fundusze specjalne 379 179,98                245 821,63           460 988,23           

 - ZFŚS 379 179,98                245 821,63           460 988,23           

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 51 561 735,01          73 897 509,63      35 651 342,07      

 30.06.2014  31.12.2013  30.06.2013 

a) w walucie polskiej 50 163 926,10           71 130 651,37      34 997 172,98      

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 397 808,91             2 766 858,26        654 169,09           

b1. jednostka/waluta     USD 21 136,64                  359 929,61           -                         

       zł 64 409,68                  1 084 107,98        -                         

b2. jednostka/waluta    EUR 320 459,33                405 755,76           151 106,23           

       zł 1 333 399,23             1 682 750,28        654 169,09           

b3. jednostka/waluta   GBP -                             -                         -                         

       zł -                             -                         -                         

pozostałe waluty w zł -                             -                         -                         

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 51 561 735,01          73 897 509,63      35 651 342,07      
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9.3 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

 
 
 
 

 
 
 

Kwota 

przyznanego limitu 

w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 30.06.2014r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

50 000 000,00 27 307 353,67 WIBOR 1M+marża 28.04.2016r. 

250 000,00 EUR     

1 040 225,00 PLN
0,00 EURIBOR 1M+marża 28.04.2016r. 

Kredyt inwestycyjny (akwizycyjny) 

PLN - ING Bank Śląski S.A. Katowice

41 170 100,00 5 250 352,82 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw  rejestrowy na 1 929 673 akcji imiennych oraz 307 303 zwykłych na 

okaziciela Wspólników Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o 

ustalonej w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w 

kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 

101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; 

Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

RAZEM PLN 91 170 100,00 32 557 706,49 X

RAZEM EUR 250 000 EUR

Łączne zadłużenie w przeliczeniu 

na PLN 32 557 706,49

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014r.

Umowa Wieloproduktowa Nr 

890/2013/00000287/00 ING Bank 

Śląski S.A. Katowice (kredyty w 

rachunku bieżącym)

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 87 mln PLN na nieruchomościach w 

Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach 

(KA1P/00049235/8),

2. zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, praw 

majątkowych oraz aktywów przyszłych, wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 kc, o ogólnej, ustalonej w dniu 

podpisania umowy wartości na dzień 31.12.2012 w kwocie 50.333.291,60 

PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul.Łukasiewicza 2 do wysokości 95,7 mln PLN, 

3. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy od JMP, PPH Wójcik, 

Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

4. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach otwartych i 

prowadzonych przez ING, 

5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej PZU, 

6.  oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 99 mln PLN

Kwota 

przyznanego limitu 

w pln/eur

Kwota zadłużenia 

na 31.12.2013r.

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

60 000 000,00 51 686 541,38 WIBOR 1M+marża

28.04.2016r. 

(aneksowany 

24.04.2014)

250 000,00 EUR     

1 036 800,00 PLN
0,00 EURIBOR 1M+marża

28.04.2016r. 

(aneksowany 

24.04.2014)

Kredyt inwestycyjny (akwizycyjny) 

PLN - ING Bank Śląski S.A. Katowice

41 170 100,00 5 266 292,52 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz prawach majątkowych o 

ustalonej w dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w 

kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 

101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; 

Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

RAZEM PLN 101 170 100,00 56 952 833,90 X

RAZEM EUR 250 000 EUR

Łączne zadłużenie w przeliczeniu 

na PLN 56 952 833,90

Umowa Wieloproduktowa Nr 

890/2013/00000287/00 ING Bank 

Śląski S.A. Katowice (kredyty w 

rachunku bieżącym)

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 87 mln PLN na nieruchomościach w 

Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach 

(KA1P/00049235/8),

2. zastaw rejestrowy na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych, prawach 

majątkowych oraz aktywów przyszłych, wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 kc, o ogólnej, ustalonej w dniu 

podpisania umowy wartości na dzień 31.12.2012 w kwocie 50.333.291,60 

PLN, zlokalizowanych w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul.Łukasiewicza 2 do wysokości 95,7 mln PLN, 

3. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy od JMP, PPH Wójcik, 

Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

4. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach otwartych i 

prowadzonych przez ING, 

5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Lloyd's, 

6.  oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 112,2 mln PLN

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013r.
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Oprócz wyszczególnionych w niniejszej nocie zobowiązań z tytułu kredytów, nie wystąpiły inne grupy zobowiązań zabezpieczonych na 

majątku jednostki. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Kwota przyznanego 

limitu

Kwota zadłużenia na 

30.06.2013

Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia

Nr umowy 680/2011/00004870/00 

Kredyt w rachunku bieżącym PLN - ING 

Bank Śląski S.A. Katowice

35 000 000,00 14 392 710,71 WIBOR 1M+marża 11.01.2014 r.

1. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy z Umowy z JMD oraz z PPH 

Wójcik, Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

2. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym o ustalonej w dniu podpidania umowy 

wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanym 

w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. 

Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 75 mln PLN, 

3. hipoteka umowna łączna do kwoty 75 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle 

(KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8), 

4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy, otwartymi i 

prowadzonymi przez ING, 

5. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych aktywów obciążonych na rzecz 

Banku ING, 

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 75 mln PLN złożone przez 

Spółkę,

Nr umowy 680/2011/00004884/00 

Kredyt w rachunku bieżącym EUR - 

ING Bank Śląski S.A. Katowice

250 000,00 EUR   1 

082 300,00 PLN
465 667,06 EURIBOR 1M+marża 11.01.2014 r.

1. cesja wierzytelności przysługującej Kredytobiorcy z Umowy z JMD oraz z PPH 

Wójcik, Plata, ADMIT, Aster, Agran, 

2. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym o ustalonej w dniu podpidania umowy 

wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 22.579.994,44 PLN, zlokalizowanym 

w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. 

Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 20/42 do wysokości 375.000 

EUR, 

3. hipoteka umowna łączna do kwoty 375 000 EUR na nieruchomościach w Jaśle 

(KS1J/00072881/6) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8), 

4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy, otwartymi i 

prowadzonymi przez ING, 

5. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych aktywów obciążonych na rzecz 

Banku, 

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 375.000 EUR złożone przez 

Spółkę,

Kredyt inwestycyjny (akwizycyjny) PLN - 

ING Bank Śląski S.A. Katowice

41 170 100,00 6 598 727,54 WIBOR 1M+marża 31.10.2016r.

1. hipoteka łączna na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6) oraz w 

Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8) do kwoty 62,25 mln PLN,

2. cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów 

obciążonych na rzecz Banku, 

3. zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Wspólników 

Kredytobiorcy, 

4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym oraz praw majątkowych o ustalonej w 

dniu podpisania umowy wartości na dzień 30.11.2011 roku w kwocie 22.579.994,44 

PLN, zlokalizowanym w Jaśle, ul.3-go Maja 101;Czechowice-Dziedzice, 

ul.Łukasiewicza 2;Kraków, al. Armii Krajowej 18; Warszawa, ul. Złotego Smoka 

20/42 do wysokości 62,25 mln PLN, 

5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy

6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 62,25 mln PLN

RAZEM PLN 76 170 100,00 20 991 438,25 X

RAZEM EUR 250 000 EUR 107 564,23

Łączne zadłużenie w przeliczeniu na 

PLN 21 457 105,31

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.06.2013
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B. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW  I STRAT 

NOTA 10 

10.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) 

 
 

10.2 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 

 
 

NOTA 11 

Koszty według rodzaju 

 
 

NOTA 12 

Inne przychody operacyjne 

30.06.2014 30.06.2013

a) sprzedaż wyrobów gotowych 95 057 626,65        85 289 402,83          

– w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

b) sprzedaż usług najmu 11 416,24                11 527,95                  

 - w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

c) sprzedaż usług pozostałych 239 211,12             186 606,58                

 - w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

Przychody ze sprzedaży produktów razem 95 308 254,01       85 487 537,36          

 - w tym od jednostek powiązanych                                -      -                                

30.06.2014 30.06.2013

1. kraj 74 742 471,04        65 838 331,31          

– w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

a) sprzedaż wyrobów gotowych 74 503 202,36        65 646 737,71          

– w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

b) sprzedaż usług najmu 11 416,24                11 527,95                  

 - w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

c) sprzedaż usług pozostałych 227 852,44             180 065,65                

 - w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

2. eksport 20 565 782,97        19 649 206,05          

– w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

a) sprzedaż wyrobów gotowych 20 554 424,29        19 642 665,12          

– w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

b) sprzedaż usług najmu -                             -                                

 - w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

c) sprzedaż usług pozostałych 11 358,68                6 540,93                     

 - w tym od jednostek powiązanych -                             -                                

Przychody ze sprzedaży produktów razem 95 308 254,01       85 487 537,36          

30.06.2014 30.06.2013

a) Amortyzacja 1 398 946,15          1 391 239,73            

b) Zużycie materiałów i energii 88 612 066,71        76 790 464,53          

c) Usługi obce 11 473 677,55        10 168 065,49          

d) Podatki i opłaty 906 455,62             853 688,94                

e) Wynagrodzenia 6 062 393,09          6 496 213,18            

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 708 016,43          1 806 418,53            

g) Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 303 971,50             303 650,83                

– koszty podróży służbowych 57 301,76                89 443,95                  

Koszty według rodzaju, razem 110 465 527,05     97 809 741,23          

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 24 819 612,31 -       20 312 197,14 -         

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -                             -                               

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 2 445 051,09 -         2 326 363,10 -           

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 6 068 397,76 -         5 745 440,27 -           

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 77 132 465,89       69 425 740,72          



PROSPEKT EMISYJNY POLWAX S.A. 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

F - 76 

 
 

NOTA 13 

 

Pozostałe koszty operacyjne 

 

30.06.2014 30.06.2013

 a) rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące (z tytułu) 1 114 564,92          119 298,83         

1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 2 847,92                  9 916,83              

2) odwrócenie odpisu aktualizującego na wyroby gotowe * 875 196,00             109 382,00         

3) odwrócenie odpisu aktualizującego na surowce i opakowania 236 521,00             

4) odwrócenie rez.dot.rozb.budynków -                             -                         

  b) pozostałe, w tym: 22 839,01               12 444,83            

1) nadwyżki róznice wagowe 8 659,12                  3 253,70              

2) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego -                             5 758,93              

3) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych -                         

4) uzyskane kary,grzywny, odszkodowania 3 693,12                  274,00                 

5) zwrot składki wypakowej za lata ubiegłe

6) pozostałe 10 486,77               3 158,20              

Inne przychody operacyjne razem 1 137 403,93         131 743,66         

30.06.2014 30.06.2013

a) aktualizacja aktywów niefinansowych 106 462,18              192 457,75           

   1) odpisy aktualizujące należności 58 074,18                 4 487,75               

   2) odpisy aktualizujące wyroby gotowe (ostrożna wycena) 48 388,00                 187 970,00           

   3) odpisy aktualizujące surowce i opakowania (zapasy zalegające)

-                            -                         

b) utworzenie rezerw -                            -                         

c) pozostałe w tym: 75 191,69                34 063,53             

1) składki członkowskie 6 000,00                   2 000,00               

2) darowizny 13 301,35                 14 274,00             

3) niedobory różnice wagowe -                         

4) koszty postępowania spornego 3 039,98                   5 001,00               

5) koszty likwidacji zapasów 47 581,48                 -                         

6) niedobory inwetaryzacyjne -                            -                         

7) inne 5 268,88                   12 788,53             

Pozostałe koszty operacyjne, razem 181 653,87              226 521,28           
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NOTA 14 

Podatek dochodowy bieżący 

 

 Podatek dochodowy bieżący 30.06.2014 30.06.2013

1. Zysk/strata brutto 10 470 076,42      7 364 366,36       

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym (wg tytułów) 683 140,21 -          104 154,87          

a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 2 228 490,66        1 952 255,83       

 - odwrócone różnice kursowe 30 405,08             3 597,25               

– wpłaty na PFRON 103 316,00           114 196,00           

– koszty nkup i reprezentacja 26 174,46             45 216,65             

 - prawo wieczystego użytkowania gruntów - amortyzacja 23 074,92             23 074,92             

  -  straty i niedobory inwentaryzacyjne, straty z likwidacji zapasów 47 581,48             

 -  różnica z tyt. odsetek między wyceną kredytu wg IRR, a faktycznie zaplaconymi odsetkami

106 553,32           

 - zapłacone odsetki na rzecz budżetu 19,66                    13 349,00             

  - niezrealizowane różnice kursowe z tyt. wycenyopcji walutowych -                         -                        

 - rezerwa na badanie bilansu 15 000,00             

 - odpis z tyt. wyceny wyrobów gotowych i materiałów 48 388,00             187 970,00           

 - odpisy aktualizujące należności od dłużników 58 074,18             4 487,75               

 - darowizna wyrobów gotowych, pieniężna 13 301,35             14 274,00             

 - opłata reach,różnice wynikające z księgowego i podatkowego ujęcia REACH 7 849,83               6 295,35               

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 319 581,74           262 247,41           

 - nie zapłacony ZUS od wynagrodzeń na dzien bilansowy 294 533,76           290 263,91           

 - nie wypłacone delegacje pracownicze 1 107,72               1 935,70               

 - utworzona rezerwa na premie roczną dla pracowników, rezerwa emerytalno rentowa 768 181,68           827 430,00           

 - niedobory-różnice wagowe

 - składki członkowskie dobrowolne 6 000,00               2 000,00               

 - odszkodowanie wypłacone pracownikom zwolnionym -                         -                        

 - rezerwa na odsetki należne 79 961,88             76 774,33             

 - różnice kursowe z tyt. wyceny rozrachunków i środków pieniężnych 10 929,46             9 004,37               

 - rezerwa na usługi informatyczne -                        

 - rezerwa z tyt przyszłych kosztow ubezpieczeń

 - odpis aktualizujący surowce i opakowania -                         -                        

 - rezerw za usługi na prace badawcze -                         -                        

 - wynagrodzenia naliczone, a nie wypłacone 55 300,00             52 800,00             

 - rezerwa na ubezpieczenie kredytu kupieckiego 36 288,00             -                        

 - koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji na realizację projektu INNOLOT 163 000,00           

 - pozostałe koszty 13 868,14             17 339,19             

b) koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych, w tym: 2 636 224,89        2 724 720,63       

– zrealizowana rezerwa dotyczaca ISO -                        

– rozwiązana rezerwa na wypłacone wynagrodzenia 51 300,00             46 800,00             

– rozwiązana rezerwa emerytalno - rentowa 44 886,34             91 334,86             

 - rozwiązana rezerwa na badanie bilansu 18 000,00             16 980,00             

 - odwrócona rezerwa na niewykorzystane urlopy 208 191,25           169 370,72           

 - odwrócona rezerwa na wypłaconą premię 1 627 118,31        1 973 668,54        

 - zrealizowana rezerwa na uslugi CFK -                        

 - statystyczne ujęcie uprawdopodobnionej nalezności z tyt.dostaw -                         -                        

 - zapłacony ZUS 306 057,29           307 963,43           

 - wypłacone delegacje 2 693,31               6 297,56               

 - częściowe rozwiązanie rezerwy na odprawy dot. likwidacji stanowisk 8 454,00               96 004,01             

 - różnice wynikające z ujęcia księgowego i podatkowego opłat REACH -                         260,51                  

 - różnice wynikające z podat. ujęcia przekszt. leasingu operacyjnego w finansowy -                         

 - korekta amortyzacji za 2012 w księgach 2013 dot środków trwałych -                         -                        

 - zrealizowana  rezerwa na usługi za prace badawcze 367 880,00           

 - pozostałe zrealizowane rezerwy na pozostałe koszty 1 644,39               16 041,00             

c) przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych, w tym: 1 431 912,61        288 232,14          

 - przychody z tyt. rozwiązanych odp. aktual., które w latach ub. Nie stanowiły kup 2 315,38               9 909,35               

 - należne odsetki  od nalezności - pozostałe 79 961,88             76 774,33             

 - naliczone a nie zapłacone odsetki - Jeronimo

 - odwrócone odpisy wyceny wyrobów gotowych 1 111 717,00        109 382,00           

 - odwrócone odpiy aktualizujące środki trwałe

 - różnice kursowe niezrealizowane z tyt. Wyc. rachunków dewizowych i rozrachunków 22 437,85             77 472,83             

 - odwrócone różnice kursowe z tyt wyceny należności i środków pieniężnych, wyceny opcji 

walutowych.forward 93 023,48             12 659,05             

 - odsetki od kredytów według IRR 122 453,02           

 - pozostale przychody 4,00                      2 034,58               

d) przychody podatkowe nie zaliczone do bilansowych, w tym: 1 156 506,63        1 164 851,81       

– zapłacone odsetki od należności, nal.  na koniec poprzed. roku sprawozdawczego 1 156 506,63        1 164 694,74        

 - faktura-korekta sprzedaży księgowana w 2013, a dotyczaca 2012 r. 157,07                  

 3. odliczenia od dochodu darowizny pieniężnej-art. 18 ust 1 pkt 7, rzeczowej - art. 18 ust 1pkt 1, 

otrzymane środki na realizację projektu INNOLOT (art. 17 ust 1 pkt 52)

175 245,00           -                        

4. Podstawa opodatkowania 9 611 691,21        7 468 521,23       

5. Podatek dochodowy wg stawki 19% 1 826 221,00        1 419 019,00        

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -                         -                        

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu

1 826 221,00        1 419 019,00       

8. Podatek dochodowy za lata ubiegłe -                         5 793,00              

9. Razem podatek dochodowy bieżący i za lata ubiegłe, w tym: 1 826 221,00        1 424 812,00       

 - wykazany w rachunku zysków i strat 1 826 221,00        1 424 812,00        

 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny -                         -                        

 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-                         -                        
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C. POZOSTAŁE INFORMACJE  

a. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH  

Wartość odpisów aktualizujących zapasy uległa zmniejszeniu z kwoty 1.428.686 zł na dzień 31.12.2013 r. do kwoty 365.357 zł na 

dzień 30.06.2014 r. Najistotniejszym zdarzeniem wpływającym na tę zmianę było dokonanie przeglądu wyrobów gotowych, dla których 

na koniec ostatniego roku obrotowego istniało ryzyko utraty wartości ze względu na odległy termin możliwej ich sprzedaży. W oparciu 

o dokonany przegląd, w ocenie Zarządu Spółki wyroby te zachowały w pełni swoją wartość, co stanowiło podstawę do rozwiązania 

znaczącej części odpisu w pozostałe przychody operacyjne na dzień 30.06.2014.  

Wartość krótkoterminowej rezerwy na premie uległa zmniejszeniu z kwoty 1 648 538,44 zł na dzień 31.12.2013 r. do kwoty 781 147,81 

zł na dzień 30.06.2014 r. Główną przyczyną tej zmiany było wykorzystanie w I półroczu 2014 roku rezerwy utworzonej na dzień 

31.12.2013 w łącznej kwocie 1 473 310 zł w związku z wypłatą premii.  

Poza opisanymi zdarzeniami na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły inne istotne zmiany wielkości szacunkowych w stosunku do 

31.12.2013 roku. 

b. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE ŚRÓDROCZNYCH INFOMACJI 
FINANSOWYCH, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ EMITENTA 

Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2014 roku ukształtowały się na poziomie wyższym o 11,4% od analogicznego okresu 

poprzedniego roku obrotowego i wyniosły 95.596 tys. zł. Ponadto spółka odnotowała zysk brutto ze sprzedaży wyższy o 13,1% i zysk 

netto wyższy o 42,9% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku.  

Na poprawę wyników finansowych wpłynęło przede wszystkim zwiększenie obrotów w 1 półroczu 2014 roku przy wyższej marży brutto 

ze sprzedaży. Dodatkowo wynik finansowy netto został ukształtowany przez wpływ rozwiązania części odpisów aktualizujących 

zapasy odzwierciedlony w pozostałej działalności operacyjnej oraz przez zmniejszenie straty na działalności finansowej, związane 

przede wszystkim z niższymi kosztami finansowania zewnętrznego. 

W okresie objętym śródrocznymi informacjami finansowymi spółka prowadziła podstawową działalność analogiczną do poprzednich 

okresów porównywalnych, dotyczącą w przeważającej części produkcji zniczy oraz wyrobów do produkcji zniczy.   

W dniu 30.06.2014r. Spółka zawarła Porozumienie do Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2010r. z Jeronimo Martins Polska dotyczące 

produkcji i sprzedaży towarów,  który jest jednym z kluczowych odbiorców spółki.  Wskazana umowa związana jest z podstawową 

działalnością spółki i była także istotnym czynnikiem kształtującym wyniki finansowe spółki w drugim półroczu 2013 roku.  

c. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPLYW NA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

Nie wystąpiły istotne nietypowe zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki.  

d. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM 
OKRESIE 

Działalność Spółki charakteryzuje się znaczącą sezonowością popytu na produkty Polwax i w konsekwencji przychodów ze 

sprzedaży. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki sprzedaży zniczy, które stanowią znaczącą pozycję w strukturze sprzedaży 

Spółki. W 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec oraz wyrobów do produkcji zniczy stanowiły 

odpowiednio 23% i 49% udziału w sprzedaży Spółki ogółem.  

Sprzedaż zniczy koncentruje się głównie w miesiącach wrześniu i październiku. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki 

finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach. Ponadto, z uwagi na fakt że produkcja zniczy realizowana jest 

przez Spółkę przez cały rok, sezonowe wahania sprzedaży w tym segmencie działalności wpływają na zmienność zapotrzebowania 

Emitenta na kapitał obrotowy.  

e. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W I kwartale 2014 roku spółka przyjęła do użytkowania instalację odolejania gaczy parafinowych według technologii Sulzera (komora 

potna), wykorzystująca technologię statycznej krystalizacji firmy Sulzer Chemtech Ltd. Jej zadaniem jest zwiększenie ogólnej 

zdolności produkcyjnej do 19 tys. ton surowca/rok i poprawa obecnych wskaźników odolejania. Instalacja przyczyni się również do 

zmniejszenia zużycia energii oraz do ograniczenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji dzięki zmniejszeniu średniego 

zużycia wody przemysłowej. 

Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku, a instalacja została uruchomiona w IV kwartale 2013 roku, natomiast w I kwartale 2014 

roku została zakończona. Łączne nakłady na budowę komory Sulzera wyniosły 12 744 tys. zł, w tym 12 325 tys. zł wydatkowano w 

latach 2012-2013, a 418 tys. zł w 2014 roku. 

f. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły znaczące zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.  

g. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH. 
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W okresach prezentowanych w niniejszych śródrocznych informacjach finansowych nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw 

sądowych. 

h. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW 

W okresach prezentowanych w niniejszych śródrocznych informacjach finansowych nie wystąpiły korekty błędów poprzednich 

okresów.  

i. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ 
ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI. 

W ocenie Zarządu Emitenta nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny 

wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki. Działalność Emitenta podlega zjawisku 

sezonowości, na które wskazano w pkt. 4 pozostałych informacji.  

j. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA 
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO; 

Nie dotyczy.  

k. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI, NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE 

Nie dotyczy.  

l. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALENIA WARTOŚCI GODZIWEJ 

Nie dotyczy 

m. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB 
WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW 

Nie dotyczy 

n. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ 
AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A. z dnia 14.03.2014 roku zysk Spółki za rok 2013 w 

kwocie 19.967.599,59 zł został przeznaczony w kwocie 9.967.599,59 zł na kapitał zapasowy oraz w kwocie 10.000.000,00 zł na 

wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy nastąpiła w kwietniu 2014 roku. Wartość wypłaconej  dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję 

wyniosła 1 zł. Akcje spółki nie są uprzywilejowane co do dywidendy.  

o. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH; 

Nie dotyczy.  

p. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO ŚRÓDROCZNE INFORMACJE 
FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE 
WYNIKI FINANSOWE EMITENTA 

Nie wystąpiły. 

q. INFORMACJA DOTYCZĄCĄ ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY 
OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO; 

W dniu 25.04.2014 został podpisany aneks do gwarancji bankowej udzielonej 15.05.2012r. przez ING Bank Śląski na zlecenie spółki 

na rzecz Grupy LOTOS SA, który przedłużył jej ważność do 29 kwietnia 2016 roku oraz podwyższył kwotę do 9.000.000,00 PLN. 

Podwyższenie kwoty gwarancji z 7.000.000 zł wynika z zawartego w dniu 24.04.2014 aneksu do Umowy Wieloproduktowej nr 

890/2013/00000287/00 z ING Bank Śląski SA z dnia 18.09.2013. Otrzymana gwarancja zabezpiecza zobowiązania spółki z tytułu 

dokonywanych od Grupy Lotos SA zakupów. 

r. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I 
WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA. 

W pierwszym półroczu 2014 roku nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta. 

Jasło, dnia 6.08.2014r. 

 

Główny Księgowy                  Prezes Zarządu            Członek Zarządu               Członek Zarządu 
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ROZDZIAŁ XXV: ZAŁĄCZNIKI 

1. Statut Emitenta 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: POLWAX Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLWAX S.A., jak również 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Siedzibą Spółki jest Jasło. 

3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

4. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz tworzyć i 

przystępować do spółek już istniejących, w tym nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, a także 

uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. 

§2 
Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz 

w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności): 

1) PKD 13.99 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

2) PKD 16.1 - Produkcja wyrobów tartacznych; 

3) PKD 16.21 - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;  

4) PKD 19.2 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;  

5) PKD 20.11 - Produkcja gazów technicznych;  

6) PKD 20.14 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;  

7) PKD 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;  

8) PKD 20.52 - Produkcja klejów;  

9) PKD 20.59 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

10) PKD 21.1 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;  

11) PKD 32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

12) PKD 35.3 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;  

13) PKD 46.19 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 

14) PKD 46.49 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;  

15) PKD 46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;  

16) PKD 46.75 - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;  

17) PKD 46.76 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;  

18) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;  

19) PKD 47.99 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;  

20) PKD 49.41 - Transport drogowy towarów;  

21) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;  

22) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;  

23) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;  

24) PKD 72.1 -  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; 

25) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 

26) PKD 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;  
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27) PKD 77.12 - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  

28) PKD 77.39 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

29) PKD 82.92 - Działalność związana z pakowaniem;  

30) PKD 85.6 - Działalność wspomagająca edukację;  

31) PKD 96.09 - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

32) PKD 71.2 -  Badania i analizy techniczne. 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka 

podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. 

3.  Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) nie 

wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta 

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

§3 
Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000.000 (słownie: 

dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym: 

1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B 0000001 

do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta 

dwadzieścia dwa tysiące złotych); 

2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od C 

0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto 

siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

2. Wszystkie akcje zostały objęte i w całości pokryte. 

3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. 

4. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy. 

5. Akcje imienne serii C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każda akcja imienna serii C daje prawo do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

6. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Spółka może wydać akcje uprzywilejowane, w szczególności co 

do prawa głosu. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów może nastąpić za 

odszkodowaniem, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 

7. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienia osobiste przysługujące Krokus Chem S.à r.l., spółce prawa luksemburskiego z 

siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowanej w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 dalej zwanej 

„Inwestorem”. 

8. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uprawnienia osobiste zastrzeżone na rzecz Inwestora przysługują Inwestorowi tak długo, 

jak Inwestor jest akcjonariuszem Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji Spółki należącej do Inwestora w chwili 

dopuszczenia do obrotu akcji Spółki (dalej na potrzeby niniejszego Statutu: „Status Spółki Publicznej”). 

9. Wszystkie uprawnienia przysługujące Inwestorowi na podstawie niniejszego Statutu będą, z mocy Statutu, przysługiwały 

Podmiotowi Stowarzyszonemu w przypadku przeniesienia przez Inwestora zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki na 

Podmiot Stowarzyszony Inwestora wszystkich posiadanych przez Inwestora akcji Spółki. Przez „Podmiot Stowarzyszony” należy 

rozumieć spółkę Nova Polonia Natexis II LP, jak również każdą spółkę (lub inny podmiot bądź osobę), bezpośrednio lub pośrednio, 

zależną od Nova Polonia Natexis II LP w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższa regulacja nie będzie mieć 

zastosowania w przypadku, jeżeli przeniesienie akcji na Podmiot Stowarzyszony nastąpi po dacie, w której Spółka uzyska Status 

Spółki Publicznej. 

10. Do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek 

akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, za którą głosowali co najmniej dwaj 

członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora.  Po dniu uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej zamiana akcji 

imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na 
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akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

11. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki, w tym w zbywalności i obciążaniu akcji, przewidziane w §§6 - 10 Statutu, 

obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych Spółki, oraz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej. 

Po dniu uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej postanowienia §§6 - 10 Statutu wygasają. 

12. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji. 

13. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 

§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych. 

14. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem Spółki może być tylko 

jeden ze współmałżonków. 

§4a 

Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 r. o warunkowym podwyższeniu 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych 

w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru 

przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 (słownie: 

piętnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 5 groszy 

każda. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

§5 
Umorzenie akcji 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być 

umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale 

Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne); 

2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: 

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje: 

a) uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obniżenia kapitału zakładowego, 

b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki,  

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, 

3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek 

Handlowych; 

4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału 

zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, w takim 

przypadku roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia 

akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. 

§6 
Rozporządzanie Akcjami 

1. Rozporządzenie, w tym zbycie lub obciążenie, akcjami w Spółce podlega ograniczeniom opisanym w § 6-10 niniejszego Statutu. 

2. Niezależnie od innych ograniczeń, tak długo, jak Inwestor jest akcjonariuszem Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez 

Spółkę Statusu Spółki Publicznej, zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza innego niż Inwestor (z zastrzeżeniem postanowień zdania 

następnego) na rzecz podmiotu, który nie jest stroną Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku („Umowa 

Wspólników”) pomiędzy Inwestorem a następującymi osobami: Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, posiadającym numer PESEL 

60071403391, Jackiem Andrzejem Stelmachem, posiadającym numer PESEL 61101805417, Piotrem Kosińskim, posiadającym numer 

PESEL 70062210431, Jackiem Mariuszem Budzowskim, posiadającym numer PESEL 69112901911 oraz Piotrem Michałem Ociepką, 

posiadającym numer PESEL 67060804474 (zwanymi dalej łącznie „Członkami Grupy Menadżerskiej”), wymaga przystąpienia przez 

nabywcę do Umowy Wspólników stosownie do postanowień Umowy Wspólników, chyba że w dacie zbycia akcji Umowa Wspólników 

już nie obowiązuje. Do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej zbycie akcji imiennych przez Inwestora na rzecz 

Podmiotu Stowarzyszonego wymaga przeniesienia przez Inwestora na Podmiot Stowarzyszony praw i obowiązków Inwestora 

wynikających z Umowy Wspólników stosownie do postanowień Umowy Wspólników.  
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3. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności 

poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji) wymaga uprzedniej, pisemnej pod 

rygorem nieważności, zgody Inwestora. 

4. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub 

użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki 

wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, iż tak długo jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje 

uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia 

uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej uchwały Rady Nadzorczej w powyższych sprawach wymagają oddania głosu za 

uchwałą przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora. 

§7 
Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji Serii C i D 

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy posiadających akcje Spółki serii C lub D (odpowiednio „Akcjonariusz Akcji C Zbywający” lub 

„Akcjonariusz Akcji D Zbywający”) zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie akcji Spółki serii C lub D (odpowiednio 

„Akcje Serii C Zbywane” lub „Akcje Serii D Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje 

serii C lub D (odpowiednio „Proponowany Nabywca Akcji C” lub „Proponowany Nabywca Akcji D”), pozostali akcjonariusze 

posiadający akcje Spółki serii C lub D (odpowiednio „Akcjonariusze Akcji C Nabywający” lub „Akcjonariusze Akcji D Nabywający”) 

będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na zasadach określonych w § 

7 ust. 1 – 7 („Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D”). Każdy z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji 

D Nabywających może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D i zrzec się 

przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D. 

2. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający powiadomi każdego z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz 

Akcjonariuszy Akcji D Nabywających o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C 

lub Proponowanego Nabywcy Akcji D w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającego: 

1) liczbę i rodzaj odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych, które zamierza zbyć, oznaczenie ceny, za 

jaką zamierza sprzedać odpowiednio Akcje Serii C Zbywane lub Akcje Serii D Zbywane oraz termin zapłaty, a w przypadku 

innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której 

skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość odpowiednio Akcji Serii C 

Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych („Cena Zbycia Akcji C” lub „Cena Zbycia Akcji D”) (przy czym odpowiednio Cena 

Zbycia Akcji C lub Cena Zbycia Akcji D oznacza iloczyn liczby odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D 

Zbywanych i ceny lub wartości jednej odpowiednio Akcji Serii C Zbywanej lub Akcji Serii D Zbywanej); 

2) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji, oraz 

informacje dotyczące osoby odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C lub Proponowanego Nabywcy Akcji D, tj. (1) imię 

i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, 

jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w 

przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej; 

  stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D 

Zbywanych za odpowiednio Cenę Zbycia Akcji C lub Cenę Zbycia Akcji D skierowaną przez odpowiednio Akcjonariusza Akcji 

C Zbywającego lub Akcjonariusza Akcji D Zbywającego do Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D 

Nabywających („Oferta Zbycia Akcji C” lub „Oferta Zbycia Akcji D”). Wzór odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C lub Oferty Zbycia 

Akcji D stanowi Załącznik nr 7.2 do niniejszego Statutu. 

3. Każdy z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających będzie uprawniony do wykonania prawa 

pierwszeństwa poprzez złożenie odpowiednio Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu/Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu, w 

terminie 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D, pisemnego oświadczenia, 

o treści według wzoru zawartego w Załączniku nr 7.3 do niniejszego Statutu, stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości 

przyjęcie odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy 

Akcji C” lub „Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji D”). 

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C/Oświadczenia o Wykonaniu 

Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji D przez więcej niż jednego Akcjonariusza Akcji C Nabywającego lub Akcjonariusza Akcji D 

Nabywającego (odpowiednio „Akcjonariusze Akcji C Akceptujący” lub „Akcjonariusze Akcji D Akceptujący”), każdy z Akcjonariuszy 

Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących nabędzie odpowiednio  Akcje Serii C Zbywane lub Akcje  Serii D 

Zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących w 

ogólnej liczbie akcji Spółki serii C i D wedle stanu na dzień złożenia odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C lub Oferty Zbycia Akcji D 

ostatniemu z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających. Akcjonariusz Akcji C 

Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający w terminie 3 (trzech) dni od upływu terminu na przyjęcie odpowiednio Oferty Zbycia Akcji 

C/Oferty Zbycia Akcji D dla ostatniego Akcjonariusza Akcji C Nabywającego oraz Akcjonariusza Akcji D Nabywającego zawiadomi na 
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piśmie Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących o liczbie odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych 

Akcji Serii D Zbywających przypadających na każdego z Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D 

Akceptujących oraz o należnej od każdego Akcjonariusza Akcji C Akceptującego oraz Akcjonariusza Akcji D Akceptującego 

odpowiednio Cenie Zbycia Akcji C lub Cenie Zbycia Akcji D („Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji 

C i D”). Wzór Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D stanowi Załącznik nr 7.4 do niniejszego 

Statutu. 

5. Przeniesienie własności odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy 

Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących nastąpi w dniu zapłaty całej odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny 

Zbycia Akcji D, a odpowiednio Cena Zbycia Akcji C/Cena Zbycia Akcji D winna być zapłacona przez Akcjonariusza Akcji C 

Akceptującego oraz Akcjonariusza Akcji D Akceptującego w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania odpowiednio Zawiadomienia o 

Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C/Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji D. 

6. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D wygasa w stosunku do Akcjonariusza Akcji C Akceptującego oraz Akcjonariusza 

Akcji D Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D w terminie 

określonym w § 7 ust. 5 (odpowiednio „Akcjonariusz Akcji C Rezygnujący” lub „Akcjonariusz Akcji D Rezygnujący”). Akcjonariusz Akcji 

C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający złoży w terminie 3 (trzech) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy 

Akcji C i D danego Akcjonariusza Akcji C Rezygnującego lub Akcjonariusza Akcji D Rezygnującego, pozostałym Akcjonariuszom Akc ji 

C Akceptującym oraz Akcjonariuszom Akcji D Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część odpowiednio Ceny Zbycia 

Akcji C lub Ceny zbycia Akcji D, ofertę nabycia tej części odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych, której nie 

nabył odpowiednio Akcjonariusz Akcji C Rezygnujący lub Akcjonariusz Akcji D Rezygnujący (odpowiednio „Pozostałe Akcje Serii C” 

lub „Pozostałe Akcje Serii D”), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji 

D Akceptujących (z wyłączeniem Akcjonariusza Akcji C Rezygnującego lub Akcjonariusza Akcji D Rezygnującego) w liczbie akcji 

Spółki serii C oraz D wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia Akcji C oraz Oferty Zbycia Akcji D ostatniemu z Akcjonariuszy Akcji 

C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających (odpowiednio „Oferta Dodatkowa Akcji C” lub „Oferta Dodatkowa Akcji D”). 

Do odpowiednio Oferty Dodatkowej Akcji C lub Oferty Dodatkowej Akcji D stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty 

Zbycia Akcji C oraz Oferty Zbycia Akcji D. Cena za odpowiednio Pozostałe Akcje Serii C lub Pozostałe Akcje Serii D powinna być 

zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Akcji C Akceptującego/Akcjonariusza akcji D 

Akceptującego odpowiednio Oferty Dodatkowej Akcji C lub Oferty Dodatkowej Serii D. Nieprzyjęcie odpowiednio Oferty Dodatkowej 

Akcji C lub Oferty Dodatkowej Akcji D bądź niezapłacenie ceny za odpowiednio Pozostałe Akcje Serii C lub Pozostałe Akcje Serii D 

przez danego Akcjonariusza Akcji C Akceptującego/Akcjonariusza Akcji D Akceptującego skutkuje wygaśnięciem Prawa 

Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D danego akcjonariusza w stosunku do odpowiednio Pozostałych Akcji Serii C lub Pozostałych 

Akcji Serii D oraz uprawnia odpowiednio Akcjonariusza Akcji C Zbywającego/Akcjonariusza Akcji D Zbywającego do odstąpienia od 

umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akcji C Akceptującym/Akcjonariuszem Akcji D Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty 

Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D. 

7. Postanowienia § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Akcji Serii C Zbywanych oraz Akcji Serii D 

Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia 

przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za odpowiednio Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane lub 

odpowiednio Pozostałe Akcje Serii C/Pozostałe Akcje Serii D. 

8. O ile odpowiednio Proponowanym Nabywcą Akcji C lub Proponowanym Nabywcą Akcji D nie jest Inwestor, wówczas Inwestor 

będzie miał prawo pierwszeństwa nabycia odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na zasadach określonych w 

§ 7 ust. 10 - 14 poniżej, jeżeli odpowiednio Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane nie zostaną zbyte w następujących 

przypadkach: 

1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D przez wszystkich Akcjonariuszy Akcji C Nabywających 

oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających; albo 

2) jeżeli żaden z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających nie złoży odpowiednio 

Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D w terminie określonym w § 7 ust. 3,  albo  

3) pomimo złożenia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających 

odpowiednio Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D w terminie określonym w § 7 ust. 3, 

odpowiednio Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane nie zostaną zbyte stosownie do postanowień § 7 ust. 5 - 7 

powyżej. 

9. Wszystkie zawiadomienia, oferty i dokumenty doręczane pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje Spółki serii C oraz D 

składane w wyniku wykonania Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D powinny zostać przekazane do wiadomości Inwestora. 

10. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy Akcji C Zbywających lub Akcjonariuszy Akcji D Zbywających nie dokona zbycia odpowiednio 

Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych stosownie do postanowień § 7 ust. 1 – 8 powyżej, Inwestor będzie miał prawo 

pierwszeństwa nabycia wszystkich Akcji Serii C Zbywanych oraz Akcji Serii D Zbywanych na zasadach określonych w § 7 ust. 10 – 14 

(„Prawo Pierwszeństwa Inwestora”) zanim odpowiednio Akcje Serii C Zbywane lub Akcje Serii D Zbywane będą mogły zostać zbyte na 
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rzecz odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D. Inwestor może na piśmie oświadczyć, iż nie 

korzysta z Prawa Pierwszeństwa Inwestora i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa 

Inwestora. 

11. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający powiadomi Inwestora w terminie 1 (jednego) tygodnia liczonego 

od najwcześniejszego z zdarzeń określonych w § 7 ust. 8 pkt 1) – 3) powyżej o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz 

odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie 

pod rygorem nieważności, zawierającego:  

1) liczbę i rodzaj odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych jak również oznaczenie odpowiednio Ceny 

Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D oraz terminu zapłaty;  

2) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji, oraz 

informacje dotyczące osoby odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D, tj. (1) imię  

i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, 

jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w 

przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej; 

stanowiącego jednocześnie nieodwołalną odpowiednio Ofertę Zbycia Akcji C/Ofertę Zbycia Akcji D skierowaną przez Akcjonariusza 

Zbywającego do Inwestora  według wzoru określonego w Załączniku nr 7.2 do niniejszego Statutu. 

12. Inwestor będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa Inwestora poprzez złożenie odpowiednio Akcjonariuszowi Akcji 

C Zbywającemu/Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty otrzymania odpowiednio Oferty Zbycia 

Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D, pisemnego oświadczenia stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie odpowiednio 

Oferty Zbycia  Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora”), według wzoru 

określonego w Załączniku nr 7.3 do niniejszego Statutu. 

13. Przeniesienie własności odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na rzecz Inwestora nastąpi w dniu zapłaty 

całej odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D, a Cena Zbycia Akcji C/Cena Zbycia Akcji D winna być zapłacona przez 

Inwestora w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia przez Inwestora Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora. 

14. Prawo Pierwszeństwa Inwestora wygasa, jeżeli Inwestor nie zapłacił odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D w 

terminie określonym w § 7 ust. 13. W takim przypadku Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający uprawniony 

jest do odstąpienia od umowy zawartej z Inwestorem wskutek przyjęcia przezeń odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji 

D. 

15. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz odpowiednio 

Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D (lub spółki lub innego podmiotu bądź osoby), bezpośrednio lub 

pośrednio, zależnego od odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D w rozumieniu art. 4 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych) Akcji Zbywanych, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D 

oraz Prawa Pierwszeństwa Inwestora, za cenę za jedną akcję nie niższą niż określoną w odpowiednio Ofercie Zbycia Akcji C/Ofercie 

Zbycia Akcji D przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: 

1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa Inwestora przez Inwestora; albo 
2) jeżeli Inwestor nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora w terminie określonym w § 7 ust. 

12 – upływu terminu określonego w § 7 ust. 12; albo  
3) jeżeli Inwestor złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora w terminie określonym w § 7 ust. 12 – 

wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa Inwestora stosownie do postanowień § 7 ust. 14 powyżej.  

16. Po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy wskazanego w § 7 ust. 15 zbycie odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D 

Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D oraz 

Prawa Pierwszeństwa Inwestora określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego § 7 

§8 
Prawo Pierwszeństwa 

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy inny niż akcjonariusz posiadający wyłącznie akcje Spółki serii C lub D („Akcjonariusze 

Zbywający”) zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie akcji Spółki innych niż akcje Spółki serii C lub D („Akcje 

Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostali akcjonariusze, z których 

każdy dysponuje co najmniej 4% udziałem w kapitale zakładowym Spółki na dzień złożenia przez Akcjonariusza Zbywającego Oferty 

Zbycia, o której mowa w ust. 2 poniżej („Akcjonariusze Nabywający”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych na 

zasadach określonych w niniejszym § 8 („Prawo Pierwszeństwa”). Każdy z Akcjonariuszy Nabywających może na piśmie oświadczyć, 

iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa. 

2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi każdego z Akcjonariuszy Nabywających o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz 

Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającego: 
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1) liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane 

oraz termin zapłaty, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, 

dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub 

podmiot) wartość Akcji Zbywanych („Cena Zbycia”) (przy czym Cena Zbycia oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny 

lub wartości jednej Akcji Zbywanej; 

2) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji, oraz 

informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby 

fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność 

gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej; 

stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Cenę Zbycia skierowaną przez Akcjonariusza 

Zbywającego do Akcjonariuszy Nabywających („Oferta Zbycia”) według wzoru określonego w Załączniku nr 7.2 do niniejszego Statutu. 

3. Każdy z Akcjonariuszy Nabywających będzie uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa poprzez złożenie Akcjonariuszowi 

Zbywającemu, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty otrzymania Oferty Zbycia, pisemnego oświadczenia stanowiącego nieodwołalne 

i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”) według wzoru określonego w 

Załączniku nr 7.3 do niniejszego Statutu. 

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Nabywającego 

(„Akcjonariusze Akceptujący”), każdy z Akcjonariuszy Akceptujących nabędzie Akcje Zbywane proporcjonalnie do wzajemnego 

udziału Akcjonariuszy Akceptujących w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu z 

Akcjonariuszy Nabywających. Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia dla 

ostatniego Akcjonariusza Nabywającego zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Akceptujących o liczbie Akcji Zbywanych przypadających 

na każdego z Akcjonariuszy Akceptujących oraz o należnej od każdego Akcjonariusza Akceptującego Cenie Zbycia („Zawiadomienie 

o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”) według wzoru określonego w Załączniku nr 7.4 do niniejszego Statutu. 

5. Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w dniu zapłaty całej Ceny 

Zbycia, a Cena Zbycia winna być zapłacona przez Akcjonariusza Akceptującego w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania 

Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. 

6. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Akcjonariusza Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny 

Zbycia w terminie określonym w § 8 ust. 5 („Akcjonariusz Rezygnujący”). Akcjonariusz Zbywający złoży w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Akcjonariusza Rezygnującego, pozostałym Akcjonariuszom Akceptującym, którzy 

zapłacili przypadającą na nich część Ceny Zbycia, ofertę nabycia tej części Akcji Zbywanych, której nie nabył Akcjonariusz 

Rezygnujący („Pozostałe Akcje”), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akceptujących (z wyłączeniem Akcjonariusza 

Rezygnującego) w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu z Akcjonariuszy 

Nabywających („Oferta Dodatkowa”). Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Cena za 

Pozostałe Akcje powinna być zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza 

Akceptującego Oferty Dodatkowej. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za Pozostałe Akcje przez danego 

Akcjonariusza Akceptującego skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa tego akcjonariusza w stosunku do Pozostałych Akcji oraz 

uprawnia Akcjonariusza Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akceptującym wskutek przyjęcia 

przezeń Oferty Zbycia.  

7. Postanowienia § 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy 

Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za Akcje Zbywane lub 

Pozostałe Akcje. 

8. Akcjonariusz Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy (lub spółki (lub innego podmiotu 

bądź osoby), bezpośrednio lub pośrednio, zależnego od Proponowanego Nabywcy w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych) Akcji Zbywanych, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę za jedną akcję nie niższą niż 

określoną w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: 

1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Akcjonariuszy Nabywających; albo- 

2) jeżeli żaden z Akcjonariuszy Nabywających nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie 

określonym w § 8 ust. 3 – upływu terminu określonego w § 8 ust. 3; albo 

3) jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy Nabywających złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie 

określonym w § 8 ust. 3 – w razie wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa stosownie do postanowień § 8 ust. 6-7 powyżej. 

9. Po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy wskazanego w § 8 ust. 8, zbycie Akcji Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego 

przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego § 8. 

§9 
Prawo Przyłączenia 
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1. Każdemu z akcjonariuszy Spółki innych niż (i) Akcjonariusz Akcji C Zbywający lub Akcjonariusz Akcji D Zbywający (jeżeli 

zastosowanie ma § 7), lub (ii) Akcjonariusz Zbywający (jeżeli zastosowanie ma § 8) oraz (iii) akcjonariusze, którzy złożyli 

Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w ramach procedury określonej w § 7 albo § 8 (w zależności który ma 

zastosowanie) (zwanym na potrzeby niniejszego § 9 „Akcjonariuszami Uprawnionymi”) w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia 

Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych na rzecz niebędącego akcjonariuszem Spółki, odpowiednio, 

Proponowanego Nabywcy Akcji C, Proponowanego Nabywcy Akcji D lub Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo 

przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Akcji C Zbywającego. Akcjonariusza akcji D Zbywającego lub 

Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być 

realizowane, tylko wtedy gdy Akcje Serii C Zbywane, Akcje Serii D Zbywane lub Akcje Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu, 

odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D, Prawa Pierwszeństwa Inwestora albo Prawa Pierwszeństwa, w 

zależności które ma zastosowanie. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa 

Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma 

zastosowania do zbycia Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych na rzecz, odpowiednio, Akcjonariuszy 

Akcji C Akceptujących, Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących lub Inwestora lub Akcjonariuszy Akceptujących w wykonaniu, 

odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusza Akcji C i D lub Prawa Pierwszeństwa Inwestora lub Prawa Pierwszeństwa, a zbycie 

akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega jakiemukolwiek prawu pierwszeństwa opisanemu w § 7-8. 

2. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D Zbywający lub 

Akcjonariusz Zbywający po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych odpowiednio w § 7 ust. 15 pkt 1) – 3) lub § 8 ust. 8 pkt 1) – 

3) powyżej, złoży każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia, odpowiednio, Akcji Serii C 

Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych o treści według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.2 do Statutu 

(„Propozycja Przyłączenia Się”). 

3. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Uprawniony („Akcjonariusz Przyłączający Się”) złoży, odpowiednio, 

Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu, Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia o treści 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.3 do Statutu („Oświadczenie o Przyłączeniu. 

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, odpowiednio, Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D 

Zbywający lub Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy 

Przyłączających Się ofertę nabycia akcji Spółki posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się („Oferta Nabycia”) w 

ilości proporcjonalnej do liczby, odpowiednio, Akcji Serii C Zbywanych przez Akcjonariusza Akcji C Zbywającego, Akcji Serii D 

Zbywanych przez Akcjonariusza Akcji D Zbywanych lub Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego za cenę zbycia w 

wykonaniu Prawa Przyłączenia („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”) będącą iloczynem ceny za jedną akcję, 

odpowiednio, Akcjonariusza Akcji C Zbywającego, Akcjonariusza Akcji D Zbywającego lub Akcjonariusza Zbywającego (stanowiącej 

iloraz kwoty Ceny Zbycia Akcji C i liczby Akcji Serii C Zbywanych lub Ceny Zbycia Akcji D i liczby Akcji Serii D Zbywanych lub 

odpowiednio Ceny Zbycia i liczby Akcji Zbywanych) i liczby akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się, na 

warunkach proponowanych, odpowiednio, Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu, Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu lub 

Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę. 

5. Akcjonariusze Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie  Przyłączenia w ciągu 7 (siedmiu) dni 

od daty jej otrzymania, poprzez złożenie, odpowiednio, Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy Akcji C lub 

Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy Akcji D lub Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu 

Nabywcy na piśmie oświadczenia o treści według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.5 do Statutu („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty 

Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”). 

6. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez, odpowiednio, 

Proponowanego Nabywcę Akcji C, Proponowanego Nabywcę Akcji D lub Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty 

Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym przeniesienie akcji nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia 

w Wykonaniu Prawa Przyłączenia. 

7. Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D Zbywający lub Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia, 

odpowiednio, Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia 

oraz z uwzględnieniem postanowień § 7 ust 15 - 16 lub § 8 ust. 8 – 9 powyżej, pod warunkiem i po złożeniu przez, odpowiednio, 

Proponowanego Nabywcę Akcji C, Proponowanego Nabywcę Akcji D lub Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy 

Przyłączających Się Oferty Nabycia, o której mowa w ust. 4, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających 

Się, również i pod warunkiem nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających Się objętych tą ofertą przez, odpowiednio, Proponowanego 

Nabywcę Akcji C, Proponowanego Nabywcę Akcji D lub Proponowanego Nabywcę. 

§10 
Wyłączenia od ograniczeń dotyczących rozporządzania akcjami Spółki 
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1. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji oraz obciążania akcji określone w § 6 - 9 niniejszego Statutu nie znajdą zastosowania w 

przypadku:  

1) zbywania akcji przez Inwestora na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego; 

2) zbycia akcji serii C lub D pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii C lub D;  

3) zbycia akcji serii zwykłych pomiędzy akcjonariuszami; 

4) gdy wszyscy akcjonariusze Spółki uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że poszczególne 

transakcje zostaną wyłączone z wyżej wymienionych ograniczeń. 

2. Przeniesienie akcji w Spółce na jakąkolwiek osobę lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na akcjach stanowiące naruszenie 

postanowień niniejszej Statutu będzie bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki. 

§11 
Organy Spółki 

Organami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie; 

2. Zarząd; 

3. Rada Nadzorcza. 
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§12 
Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Czechowicach-Dziedzicach lub w Krakowie lub w Warszawie. Walne 

Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą 

na to zgodę na piśmie. 

3. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, natomiast każda akcja uprzywilejowana co do głosu 

daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 

Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od 

zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od 

dnia zwołania albo w terminie 26 (dwadzieścia sześć) dni od dnia zwołania w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki 

Publicznej.  

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go 

najpóźniej na 14 (czternaście) dni albo na 26 (dwadzieścia sześć) dni w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, 

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej. 

7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów 

poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi 

pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W 

zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku 

zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Jeżeli akcjonariusz był obecny na 

Walnym Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany, uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Walnym 

Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.  

8. Walne Zgromadzenie Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Walne Zgromadzenie Spółki oraz 

zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą ww. podmiotów oraz Rady Nadzorczej dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego 

Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. 

9. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez 

akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić 

akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa 

Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:  

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;  

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku 

obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;  

3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza 

miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile 

obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Tak długo, jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym 

akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lecz nie dłużej niż do dnia 

uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest reprezentowanie na Walnym 

Zgromadzeniu akcji posiadanych przez Inwestora. 

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub 

postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości. Tak długo, jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki 

posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie 

dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 15 pkt 3)-

16) konieczne jest głosowanie za podjęciem uchwały akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 76% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 34% kapitału zakładowego 

Spółki.  
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13. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, 

których dotyczą. 

14. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy 

zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu 

zarządu albo nadzoru; 

3) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu; 

4) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat; 

5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; 

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności przez Spółkę w inny 

sposób; 

7) podwyższenie kapitału zakładowego; 

8) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji; 

9) zmiana Statutu, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki; 

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego; 

11) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do 

samodzielnego uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej; 

12) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 

13) ustalanie liczebności Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 1 poniżej; 

14) określanie dnia dywidendy; 

15) określenie terminu wypłaty dywidendy; 

16) ubieganie się po raz pierwszy o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności 

rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz 

związane z tym upoważnienie do zawarcia przez Spółkę po raz pierwszy umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie 

papierów wartościowych w celu z ich dematerializacji;  

17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub akcjonariuszy; 

18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego 

Statutu. 

16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w 

nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. 

17. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego 

Zgromadzenia.  

§13 
Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z: (i) od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego albo (ii) od 4 (czterech) do 7 

(siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, albo (iii) od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego – w 

przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej. Walne Zgromadzenie może określić w powyższych granicach liczbę 

członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak 

Inwestor posiadał będzie udział w kapitale zakładowym Spółki wynoszący nie mniej niż 30%, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania 

przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, Inwestor jest uprawniony do powoływania i odwoływania:--- 

1) w przypadku Rady Nadzorczej Spółki liczącej od  3 (trzech) do 5 (pięciu) członków - 3 (trzech) członków Rady 

Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego; 
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2) w przypadku Rady Nadzorczej Spółki liczącej od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków - 4 (czterech) członków Rady 

Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego. 

3. Powołanie i odwołanie przez Inwestora członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 2 powyżej następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia Inwestora skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego 

oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, członkowie Rady 

Nadzorczej powołani przez Inwestora mogą być odwołani jedynie przez Inwestora. 

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili 

odwołani.  

5.  Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż 

odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 13 ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech) albo co najmniej 5 (pięciu) w 

przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.  

6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) albo 5 (pięciu) członków w przypadku 

uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego 

powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu 

Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego 

składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze 

doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.  

7. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o 

którym mowa w § 13a ust. 1 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.  

8.  Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich 

powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.  Po dokonaniu kooptacji członków Rady 

Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru 

jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co 

najmniej dwóch.  

9. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady 

Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

lub Radę Nadzorczą. 

10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w 

szczególności: 

1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich 

zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo 

pokrycia strat; 

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 - 5 poniżej; 

4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również 

delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować 

swoich czynności; 

5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, 

przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw 

lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów; 

6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki; 

7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej; 

8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; 

9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również 

zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy; 

10) zatwierdzanie rocznych Budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 5) poniżej; 

11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd; 

12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie 

wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub 
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serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w 

jednym roku obrotowym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do 

świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość 

zobowiązań przekracza równowartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których przedmiotem 

jest: 

a) zakup surowców, półproduktów związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, 

smarów i pozostałych produktów parafinowych, 

b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych, 

c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych, 

d) zakup surowców, półproduktów związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy, 

w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;  

13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o 

podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu 

zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń 

majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z 

wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość 

obciążanego majątku nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym; 

15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w 

Budżecie; 

16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie 

zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami 

Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady 

Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki; 

17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub 

spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub 

awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli; 

18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw 

przekracza kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym; 

19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub 

dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden 

milion złotych) brutto; 

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub 

zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym 

roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto; 

21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia 

nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie 

dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza 

kwoty 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana zachowaniem trzymiesięcznego lub 

krótszego okresu wypowiedzenia;  

22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz; 

23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu 

Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki; 

24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach 

wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub 

akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń 

wspólników lub walnych zgromadzeń; 

25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach handlowych, w których 

Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej 

takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza; 
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26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółkę lub spółkę zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w 

rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub 

innych instrumentach o podobnym charakterze; 

27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu;  

28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. 

Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany”  należy rozumieć podmiot wskazany w aktualnym 

zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz w szczególności:- 

1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w 

szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii 

bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę 

lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w 

szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz 

2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub 

bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 

11. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. 

12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 

(cztery) razy w roku. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. 

13. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia 

powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty 

otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

14. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie 

zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji 

bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez 

takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada 

Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad. 

15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 14 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co 

najmniej połowa jej członków. 

16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, iż tak długo jak Inwestor będzie 

posiadał akcje dające co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki 

Publicznej, uchwały wymienione w § 13 ust. 10 pkt 3) – 26) wymagają dla swojej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez co 

najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Inwestora. 

17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim 

członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

19. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego 

indywidualnego wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności 

nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany 

jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, 

nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej 

lub jej członków. 

20. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do 

Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o udzielenie zgody. 

§13a 
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1. Od dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza 

powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien 

spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej.  

2. Od dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje 

zadania komitetu audytu.  

3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:  

1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;  

2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;  

3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;  

4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;  

5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w 

wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;  

6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia 

czynności rewizji finansowej Spółki. 

4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do 

wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac 

danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.  

§13b 

1. Od dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać 

kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu 

korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku.  

2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady 

Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres 

trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o 

tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego 

zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.  

4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie 

powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu 

niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.  

§14 
Zarząd 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym w szczególności Prezesa Zarządu.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 4 poniżej, członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki 

3. Tak długo, jak Inwestor będzie posiadał co najmniej 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia 

uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, Inwestor będzie uprawniony do samodzielnego powoływania i odwoływania 

jednego członka Zarządu Spółki („Prawo Powołania Członka Zarządu”). 

4. Powołanie i odwołanie członka Zarządu Spółki przez Inwestora na podstawie Prawa Powołania Członka Zarządu następuje w 

drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia 

takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

członka Zarządu Spółki powołanego przez Inwestora odwołać może jedynie Inwestor. 

5. wykreślony 

6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej 

niż na rok przed upływem kadencji członka Zarządu. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie od daty jego powołania. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 powyżej członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej. 

8. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się następujące zasady: 

a. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 
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b. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu 

zwykłych czynności Spółki. 

c. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt b), choćby jeden z pozostałych członków zarządu 

sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest 

uprzednia uchwała zarządu. 

d. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 

zarządu lub jeżeli na posiedzeniu zarządu obecni są wszyscy członkowie zarządu, a żaden z nich nie sprzeciw się 

odbyciu posiedzenia bez formalnego zawiadomienia. 

e. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 

f. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

10. W przypadku gdy Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku 

gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu Spółki działających 

łącznie lub przez członka Zarządu Spółki działającego łącznie z prokurentem. 

11. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd działa zgodnie z przepisami prawa, niniejszym Statutem, uchwałami 

Walnego Zgromadzenia, uchwałami Rady Nadzorczej.  

12. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego Statutu Spółki 

dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. 

13. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu. 

§15 
Zysk 

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać 

przeznaczony w szczególności na: 

1) kapitał zapasowy: 

2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę: 

3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda: 

4) inne cele określone uchwałą Walne Zgromadzenia. 

2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji. 

3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady 

Nadzorczej Spółki. 

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 

obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 

wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, 

którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

6. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w 

stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

§16 
Rok obrotowy 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

§17 
Sprawozdawczość Finansowa 

1. Do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać i dostarczać Inwestorowi 

oraz wszystkim członkom Rady Nadzorczej:  

1) jednostkowy, niezweryfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki – miesięcznie, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od 

daty zakończenia danego miesiąca; 

2) jednostkowy, niezweryfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitałach Spółki i 

rachunek z przepływów pieniężnych – kwartalnie, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału; 
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3) pełne, roczne, jednostkowe, niezweryfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według  polskich standardów 

rachunkowości, a po wdrożeniu, również według międzynarodowych standardów rachunkowości – rocznie, w ciągu 3 (trzech) 

miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; 

4) pełne, roczne, jednostkowe, zweryfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według  polskich standardów 

rachunkowości, a po wdrożeniu, również według międzynarodowych standardów rachunkowości – rocznie, w ciągu 4 

(czterech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; 

5) szczegółowy plan finansowy z programem inwestycyjnym  na następny rok obrotowy („Budżet”) co najmniej na 30 

(trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy Budżet. Budżet 

będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. 

6) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty żądane przez Radę Nadzorczą lub Inwestora – w terminie 14 (czternastu) 

dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę. 

2. Budżety podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza 

jest uprawniona do uchwalenia zakresu, formatu i struktury budżetu przygotowywanego przez Zarząd. Rada Nadzorcza Spółki może 

również zatwierdzić, zamiast budżetu na dany rok obrotowy, plan finansowy na dłuższy okres. 

3. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, 

nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. 

§18 
Zakaz Konkurencji 

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: nie mogą być wspólnikami, 

akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawnymi osoby prowadzącej działalność 

konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani 

powiązany w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako 

akcjonariusz, wspólnik lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność 

konkurencyjną, nie mogą być wspólnikami, członkami organów spółki, pracownikami, konsultantami ani przedstawicielami osoby 

posiadającej pośrednio, tj. poprzez podmiot od niej powiązany, od niej zależny lub wobec niej dominujący w rozumieniu § 4 ust. 1 

Kodeksu Spółek Handlowych ani bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako wspólnik, akcjonariusz lub na podstawie umów zawartych 

ze wspólnikami lub akcjonariuszami czy jakąkolwiek spółką) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną. Członkowie Zarządu 

Spółki nie mogą zachęcać ani starać się zachęcać ani samodzielnie, ani przez swoje podmioty powiązane członków zarządu ani 

kluczowych pracowników Spółki do rozwiązania stosunku zatrudnienia ze Spółką, nadto nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnej 

osobie trzeciej (o ile nie będzie to wymagane przez przepisy prawa lub odpowiedni organ administracyjny) informacji o charakterze 

tajnym lub poufnym dotyczących działalności lub spraw Spółki, jej klientów czy dostawców. Członkowie Zarządu nie mogą finansować 

prowadzenia ani organizowania działalności konkurencyjnej, o której mowa powyżej. 

§19 
Postanowienia końcowe 

1. Jeśli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu Spółki nie stanowią inaczej, wszelkie doręczenia korespondencji 

pochodzącej od Spółki oraz korespondencji pomiędzy akcjonariuszami Spółki realizowane będą na adres do doręczeń danego 

akcjonariusza Spółki wskazany w księdze akcyjnej Spółki, przy czym adres ten musi być adresem w Polsce. Pismo lub jakikolwiek 

dokument wysłany na adres wskazany w księdze akcyjnej uważany będzie za doręczony: 

1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa; 

2) w razie braku odbioru – w ostatnim dniu awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką 

poleconą; 

3) niezależnie od postanowień pkt 2) powyżej – z upływem 21 (dwudziestego pierwszego) dnia od dnia wysłania pisma lub 

dokumentu, jeśliby nadawca nie mógł ustalić dnia, o jakim mowa w pkt 2) powyżej; 

4) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśliby adresat mimo pozostawienia mu 

zawiadomienia o przesyłce przesyłki nie odebrał, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym 

możliwy był jego odbiór przez adresata; 

5) w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru. 

2. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji. 

4. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.
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SPÓŁKA 

POLWAX S.A. 
ul. 3 Maja 101 
38-200 Jasło 

 

AKCJONARIUSZE SPRZEDAJĄCY 

Krokus Chem 
Dominik Tomczyk 
Patrycja Stokłosa 

Iwar Przyklang 
Vataro Holdings 

 

OFERUJĄCY 

Dom Maklerski mBanku S.A. 
ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa 

 

DORADCA FINANSOWY 

mCorporate Finance S.A. 
ul. Senatorska 18 
00-082 Warszawa 

 

DORADCA PRAWNY 

Gessel, Koziorowski Sp.k.  
ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa  

 

BIEGŁY REWIDENT 

BDO Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12 

02-676 Warszawa 
 
 

DORADCA PUBLIC RELATIONS 

Martis CONSULTING Sp. z o.o. 
ul. Bukowińska 22 lok. 14B 

02-702 Warszawa 
 




