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Prezentacja aktualnych wyników Polwax S.A. za rok 

2020 oraz za 1 kwartał 2021 roku,  otoczenia 

rynkowego, liczby wyemitowanych akcji, składu 

akcjonariatu, polityki dywidendowej, ostatnich i 

nadchodzących zdarzeń istotnych dla akcjonariuszy.



Najistotniejsze czynniki wpływając na wyniki finansowe Polwax S.A. w

2020 roku
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Wynik netto Polwax S.A. w 2020 roku był dodatni i wyniósł 3.034 tys. zł.

W stosunku do roku poprzedniego w którym Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 55.578 tys. zł wynik uległ poprawie o 58.612 tys. zł. Na tak

istotną zmianę wyniku rok do roku wpłynął przede wszystkim fakt dokonania w 2019 roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (pozycja

„aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”) odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na budowę Instalacji Future (instalacji

odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi) w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wartością

księgową a wartością godziwą, tj. 77.195 tys. zł (szczegółowa informacja na ten temat znajduje się powyżej w rozdziale 2.11 w części „Pozostałe

kluczowe zdarzenia bieżące” w treści raportu bieżącego nr 10/2020 z 21.04.2020 r.) z jednej strony i zaksięgowania w pozostałe przychody

operacyjne kwoty 20.908 tys. zł z tytułu kar umownych do Orlen Projekt SA.

W efekcie Spółka w roku 2019 poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 58 502 tys. zł, stratę brutto w wysokości 59.664 tys. zł i

stratę netto w wys. 55.578 tys. zł.

W roku 2020 został dokonany kolejny odpis aktualizujący wartość nakładów inwestycyjnych związanych z Instalacją Future w kwocie 4.160 tys. zł, z

czego 2.060 tys. zł stanowiła wycena wg skorygowanej ceny nabycia kredytu długoterminowego w walucie EUR zaciągniętego na sfinansowanie

Inwestycji wyliczona na dzień 31.12.2020 roku, a pozostała część to wydatki związane z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem elementów Instalacji

(Spółka najpierw poinformowała raportem bieżącym nr 29/2020 z dnia 11.09.2020 o dokonanym odpisie za pierwsze półrocze 2020 roku w kwocie

2.385 tys. zł, a następnie raportem bieżącym nr 10/2021 z dnia 29.03.2021 przekazano informację o dokonaniu ww. odpisu za drugie półrocze 2020

roku w kwocie 1.775 tys. zł; stąd łącznie za cały rok ww. odpis wynosi 4.160 tys. zł).



Podstawowe dane finansowe Polwax S.A. w 2020 roku:
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• Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 216.518 tys. zł (wzrost o 0,5% w stosunku

do roku poprzedniego)

• Koszty własny sprzedaży wyniósł 182.200 tys. zł (spadek o 6,0% w stosunku do roku poprzedniego)

• Koszty sprzedaży wyniosły 12.980 tys. zł, (wzrost o 21,3% w stosunku do roku poprzedniego)

• Koszty ogólnego zarządu osiągnęły wartość 13.258 tys. zł (spadek o 1,1 % w stosunku do roku poprzedniego)

• Zysk ze sprzedaży - 8.080 tys. zł, ( w roku 2019 strata -2.362 tys. zł)

• Zysk brutto – 4.765 tys. zł, ( w roku 2019 strata – 59.664 tys. zł)

• Zysk netto – 3.034 tys. zł ( w roku 2019 strata – 55.578 tys. zł)

W okresie sprawozdawczym 2020 Spółka dokonała wcześniej wspomnianego odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych

poniesionych na Instalację Future w kwocie 4.160 tys. zł.

Porównanie wyników finansowych osiągniętych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 zawiera poniższa tabela:



Wyniki Polwax S.A. w latach 2019 - 2020 roku - tabela
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 2019
Różnica tys. 

zł (2020-2019)
Różnica %

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów
216 518 215 548 970 0,5%

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 182 200 193 805 -11 605 -6,0%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 318 21 743 12 575 57,8%

Koszty sprzedaży 12 980 10 699 2 281 21,3%

Koszty ogólnego zarządu 13 258 13 406 - 148 - 1,1%

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 080 - 2 362 10 442 x

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 877 - 58 502 64 379 x

Zysk (strata) brutto 4 765 - 59 664 64 429 x

Podatek dochodowy 1 731 - 4 086 5 817 x

Zysk (strata) netto 3 034 - 55 578 58 612 x



Czynniki determinujące wyniki Polwax S.A. w 2020 roku:
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1) zmiana struktury sprzedaży wyrobów parafinowych ZPP oraz zmniejszenie poziomu sprzedaży wyrobów ZPP przeznaczonych dla przemysłu, a

wynikająca ze zmian zapotrzebowania zgłaszanego ze strony odbiorców w warunkach zawirowań w gospodarce będących następstwem licznych

obostrzeń związanych z trwającą epidemią SARS Cov-2.

2) wzrost sprzedaży wyrobów ZPZiŚ (znicze i świece), co stanowiło odzwierciedlenie wyższych obrotów z głównym kontrahentem zniczowym,

pomimo wspomnianych wcześniej ograniczeń.

3) odpisy aktualizujące wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na Instalację Future w roku 2020.



Wyniki finansowe Polwax S.A. w 1 kwartale 2021 roku
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Wynik netto Polwax S.A. w I kwartale 2021 roku był ujemny i wyniósł -2.249 tys. zł, a w I kwartale 2020 roku wynik netto także był ujemny i wynosił -

1.082 tys. zł, co oznacza obniżenie o 1.167 tys. zł.

Główne pozycje dochodów i ich wpływ na wynik finansowy Polwax S.A. w I kwartale 2021 roku:

• Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 38.160 tys. zł i wzrosły w porównaniu do

przychodów w I kwartale 2020 roku o 4,9% tj. o 1.780 tys. zł.

• Koszt własny sprzedaży wyniósł 35.768 tys. zł i był wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku o 5,7% czyli o 1.915 tys. zł.

• Koszty sprzedaży wyniosły 1.883 tys. zł, w porównaniu do I kwartału 2020 roku były wyższe o 415 tys. zł tj. o 28,3%.

• Koszty ogólnego zarządu osiągnęły wartość 3.103 tys. zł i w porównaniu do I kwartału 2020 roku były niższe o 162 tys. zł, tj. o

5,0%. Koszty ogólnego zarządu stanowiły odpowiednio 8,1% i 9,0% zrealizowanych przychodów ze sprzedaży.

• Polwax S.A. w raportowanym okresie osiągnął ujemny wynik EBITDA w wysokości -1.673 tys. zł, w porównywalnym okresie 2020

roku także ujemny wynik EBITDA wynosił: -705 tys. zł, a więc obniżył się o 968 tys. zł. Wskaźnik EBITDA został uznany przez Spółkę jako dobrze

obrazujący osiągane wyniki Spółki i jest systematycznie stosowany przez Spółkę, przy czym jako EBITDA Spółka przyjmuje wynik operacyjny

analizowanego okresu ze sprawozdań finansowych powiększony o amortyzację w danym okresie.

• Marża EBITDA w I kwartale 2021 roku osiągnęła wartość -4,4%, w I kwartale 2020 r. wynosiła -1,9%.



Wyniki finansowe Polwax S.A. w 1 kwartale 2021 roku - tabela
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [tys. zł]
I kwartał 2021 

roku

I kwartał 2020 

roku

Różnica

Różnica %tys. zł

(2021-2020)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 160 36 380 1 780 4,9%

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 35 768 33 853 1 915 5,7%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 392 2 527 -135 -5,3%

Koszty sprzedaży 1 883 1 468 415 28,3%

Koszty ogólnego zarządu 3 103 3 265 -162 -5,0%

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 594 -2 206 -388 x

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 572 -1 657 -915 x

Zysk (strata) brutto -2 754 -1 322 -1 432 x

Podatek dochodowy -505 -240 -265 x

Zysk (strata) netto -2 249 -1 082 -1 167 x



Opis sytuacji otoczenia rynkowego - światowy rynek wosków – cz.1

Strukturę światowego rynku można podzielić proporcjonalnie na udział w rynku według poniższego: 

- świece

- opakowania

- meblarstwo

- tworzywa sztuczne (plastik) i guma

- kosmetyki

- hot melt

Od wielu lat rynek utrzymuje się we wskazanej proporcji gdzie największy udział w rynku ma rynek świecowy, następnie kolejno wskazane

branże.

Rok 2020 przyniósł wiele nieprognozowanych i nieoczekiwanych zdarzeń na rynkach międzynarodowych podobnie również na rynku

parafinowym.

O ile pozycjonowanie w strukturze aplikacji utrzymuje się na podobnym poziomie o tyle zakres procentowy dla poszczególnych branż ulegał

wahaniom w przeciągu omawianego roku 2020, co jednocześnie przekładało się na zmiany w wartości rynku i jego wielkości.

Obecnie wciąż rok 2020 podlega analizie i trudno o spójne i jednoznaczne wartości dla poszczególnych branż jednak za fakt należy uznać

ewidentne problemy z jakimi borykają się firmy.

Branża świecarska to również branża, w której znaczący udział mają znicze produkowane ze względu na tradycje kulturowe regionów głównie

we wschodnio-południowej części Europy. Tutaj producenci borykali się z miejscowymi zamknięciami z powodu COVID-19.

Jednym z krajów, w którym mocno odczuwalne są skutki obostrzeń jest m.in. Polska, gdzie po zamknięciu cmentarzy w okresie Wszystkich

Świętych producenci zmniejszyli chwilowo zapotrzebowanie na produkty parafinowe do wytwarzania zniczy, kumulując jednocześnie stany

magazynowe. Jednak poza zniczami należy wymienić tutaj również świece, których sprzedaż mimo obostrzeń wydaje się wykazywać tendencję

wzrostową.

Tym samym w ujęciu skumulowanym branża świecarsko-zniczowa może wyjść z kryzysu obronną ręką, co jednak może zostać potwierdzone

dopiero w dłuższej perspektywie.
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Opis sytuacji otoczenia rynkowego - światowy rynek wosków – cz.2

Kolejną co do wielkości branżą w rynku parafinowym jest przemysł opakowań, gdzie w najbliższej przyszłości prognozowana jest

zmiana struktury, w której zgodnie w udziałem w rynku możemy wyszczególnić:

- tworzywa sztuczne

- papier

- metal

- szkło

Zmiana w ramach struktury podyktowana jest głównie zmianami w trendach w ujęciu globalnym.

Konsumenci chętniej będą sięgać po opakowania papierowe tam gdzie to możliwe, natomiast tam, gdzie ich zastosowanie nie jest

możliwe poszukiwać będą produktów podlegających recyklingowi. Bezpośrednią przyczyną takich zmian jest coraz większa

świadomość konsumencka w zakresie tematów związanych z ochroną środowiska, do czego przyczyniają się coraz częściej

pojawiające się kampanie społeczne. Postawa konsumentów wymusi na producentach dostosowanie do zapotrzebowania/popytu,

tym samym kreując nowe trendy i zapotrzebowanie na rynkach parafinowych. Wciąż jednak należy wskazywać stabilny wzrost w

ujęciu branżowym, jednak wzrosty mogą odbiegać od tych prognozowanych w poprzednich latach.

Podążając za udziałem w rynku poszczególnych branż wskazać należy na znaczący udział rynku meblarskiego, który wykorzystuje

głównie emulsje parafinowe przy produkcji płyt mdf, osb i innych. Rok 2020 wraz z nadejściem „korona” kryzysu przyniósł również

ograniczenia produkcyjne wśród producentów, którzy w odpowiedzi na ograniczony popyt zmniejszali moce produkcyjne i tym

samym spadało zapotrzebowanie na parafiny. Stabilizację przyniosła druga część roku 2020.
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Opis sytuacji otoczenia rynkowego - światowy rynek wosków – cz.3

Kolejnym ważnym elementem rynku parafin jest przemysł gumowy, gdzie należy wskazać głównie znaczenie branży oponiarskiej.

W tej, omawiany rok przyniósł znaczące zawirowania. Z jednej strony konsumenci indywidulani ze względu na lokalne zamknięcia i

tym samym spowodowane ograniczenia w ruchu rzadziej decydowali o zakupach opon, z drugiej natomiast w branżach

przemysłowych firmy z powodu przestojów częściej decydowały się na remonty floty samochodowej i tym samy częściej sięgały po

nowe opony. Podsumowując jednak cały 2020 rok należy wskazywać na spadek zainteresowania konsumentów. Dodatkowym

elementem wpływającym na pogorszenie sytuacji w branży gumowej był w 2020 roku niewątpliwy kryzys rynku motoryzacyjnego,

gdzie zapotrzebowanie na elementy gumowe jest znaczące.

W zakresie kolejnych branż jak kosmetyki i produkcja klejów hot melt, po krótkim kryzysie na przełomie I i II kwartału 2020

obserwuje się stabilizację po stronie popytowo-podażowej.

Szacunki różnych analiz rynkowych wskazywały na rozwój branży parafinowej na poziomie 3,5%-4% do roku 2026/2027. Jednak

obecna sytuacja spowodowana czynnikami, które nie pojawiały się w żadnych analizach sprzed roku 2020 może przynieść zmiany

w tempie wzrostu. Sam wzrost branży wydaję się jednak być faktem, ale jego dokładna wartość jest trudna do oszacowania i

najprawdopodobniej nie zmieni takiej sytuacji również rok 2021. Realne prognozy może przynieść tylko oczekiwana stabilizacja

sytuacji, której jednak na dzień dzisiejszy nie da się określić żadnym terminem.
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Opis sytuacji otoczenia rynkowego - polski rynek wosków

Polski rynek parafin od wielu lat wskazuje zdecydowaną przewagę na rynku parafinowym w ujęciu branży świecarsko-zniczowej.

Parafina oraz masy parafinowe posiadają 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.

Rynek świecarsko-zniczowy charakteryzuje wysoka sezonowość - sprzedaż głównie w 2 i 3 kwartale roku, co związane jest z

dniem Wszystkich Świętych i tradycją zapalania zniczy na grobach. Umocnienie polskich producentów świec i zniczy na rynkach

międzynarodowych jest ewidentne jednak nie bez znaczenia jest w 2020 roku wpływ stanu epidemii w kraju na sprzedaż, a tym

samy również produkcję. Listopadowy „lockdown” spowodował nagromadzenie na stanach magazynowych znacznej ilości zniczy,

tym samym wpływ miało to na popyt mas parafinowych do ich wyrobu. Po stronie świec jednak sytuacja pandemiczna nie miała tak

drastycznych skutków.

Poza przemysłem świecarskim, parafiny znajdują zastosowanie m.in. jako środki antyzbrylające, impregnaty, dodatki do gumy,

komponenty smarów, środki antykorozyjne i wiele innych. Parafiny do zastosowań przemysłowych wykorzystywane są dodatkowo

w różnorodnych gałęziach przemysłu, m.in. drzewnym, izolacyjnym, papierniczym, budowlanym, spożywczym, ceramicznym,

gumowym i oponiarskim, kosmetycznym oraz w produkcji nawozów.

Wspomniane gałęzie gospodarki również odczuwają skutki „korona” kryzysu, jednak nie są one tak drastyczne i szybkie do

identyfikacji jak w branży świecarsko – zniczowej.

Pandemia odbiła swoje piętno m.in. na branży gumowej, mocno związanej z rynkiem motoryzacyjnym, co spowodowało kilkunasto-

procentowe spadki w przemyśle oponiarskim i znaczny spadek w przemyśle gumowym w Polsce. Rynek opakowań w Polsce zdaje

się wychodzić obronną ręką mimo panującej sytuacji, jednak zauważalne będą w najbliższych latach zmiany strukturalne w obrębie

przemysłu opakowań, w którym Polska rok do roku notuje znaczące wzrosty.
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Opis sytuacji otoczenia rynkowego – analiza tendencji rynkowych

Analiza zastosowania parafin w różnych gałęziach przemysłu na świecie nadal potwierdza dominację przemysłu świecowego. Tendencja ta

utrzymuje się we wszystkich sektorach geograficznych, jednak trendy z ostatnich lat wskazują na powolne zmiany zachodzące w strukturze

zastosowań.

Warto wymienić główne czynniki i trendy oddziałujące na zmiany zachodzące w strukturze popytu, a tym samym wpływające na charakter

produkcji.

•Stabilizacja i lekkie spowolnienie zapotrzebowania przemysłu świecowego.

o Płaski rynek produkcji świec religijnych.

o umiarkowany wzrost zapotrzebowania do produkcji świec ozdobnych.

•Umiarkowany wzrost przemysłu opakowaniowego.

o Zmiana w obrębie struktury

o wzrost popytu dla produkcji opakowań biodegradowalnych i podlegających recyklingowi.

•Przemysł drzewny, produkcja płyt wiórowych – duże lokalne wzrosty.

o Znaczne wzrosty i rozwój rynku mieszkaniowego.

•Zmiany w przemyśle gumowym i oponiarskim.

o Wysoki wpływ sektora oponiarskiego.

o Umiarkowane zapotrzebowanie ze strony producentów gumy.

•Przemysł nawozów sztucznych (zastosowania inne) – utrzymujące się.

o Stałe zapotrzebowanie ze strony producentów nawozów.

Analizując rynek parafinowy w roku 2020 należy zauważyć pojawienie się czynników, których wpływ na gospodarki światowe nie był do tej pory

oceniany, co skutkować może trudnościami w wyznaczaniu jasno sprecyzowanych trendów. Decydującym czynnikiem w działaniach

sprzedażowych są decyzje podejmowane na podstawie weryfikacji bieżących informacji rynkowych cechujących się dużą dynamiką.

Wciąż jednak rynek wosków jest rynkiem perspektywicznym i przewiduje się jego stały umiarkowany wzrost, jednakże należy w planach

rozwojowych uwzględnić zabezpieczenie surowca do produkcji wosku parafinowego, którego podaż w najbliższych latach będzie spadać, ale

jednocześnie wrosną ceny wosków syntetycznych i naturalnych.
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Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi 
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych.

Polwax S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada podmiotów zależnych. Spółka nie posiada udziałów ( akcji ) w innych 

przedsiębiorstwach. 

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Spółki. 

Lipiec 2021

13



Struktura akcji i kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy na 31 grudnia 2020r., jak też na dzień publikacji raportu rocznego za 2020 r. oraz raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r.

wynosi 1.545.000,00 złotych i dzieli się na 30.900.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w

zysku Spółki.

Struktura akcji na dzień 31.12.2020 roku jak też na dzień publikacji raportu okresowego za rok 2020 (tj. 22.04.2021) oraz raportu kwartalnego za

1 kwartał 2021 r. (tj. 27.05.2021):

Lipiec 2021

14

Seria Liczba Wartość nominalna

B 6.440.000 322.000,00 zł.

C 3.560.000 178.000,00 zł.

D 300.000 15.00,00 zł

E 20.600.000 1.030.000,00

Seria B – akcje zwykle na okaziciela

Seria C w liczbie 2 010 773 - akcje zwykłe na okaziciela

Seria C w liczbie 1 549 227 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy na WZ)

Seria D – akcje zwykłe na okaziciela

Seria E – akcje zwykłe na okaziciela

Wszystkie akcje są akcjami zdematerializowanymi.



Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne 
pakiety akcji – cz.1 tabela
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Rzeczywisty stan akcji może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na 

akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał 

stosownego raportu.

Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w strukturze kapitału w 

%

Liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu

Udział głosów na Walnym 

Zgromadzeniu w % 

Leszek Sobik wraz z "Sobik" 

Zakład Produkcyjny *
6.992.114 22,63% 8.190.327 25,24% 

Krzysztof Moska ** 7.351.890 23,79% 7.352.890 22,66%

NATIONALE NEDERLANDEN

(wcześniej OFE ING) ***
2.100.000 6,80% 2.100.000 6,47% 

Adam Łanoszka**** 1.622.757 5.25% 1.622.757 5,00%

Pozostali 12.833.239 41,53% 13.183.253 40,63%

Razem 30.900.000 100,00% 32.449.227 100,00%

.

Znaczni akcjonariusze na dzień publikacji raportu kwartalnego za 1Q2021  tj. 27.05.2021



Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne 
pakiety akcji – cz.2 objaśnienia
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.

Znaczni akcjonariusze na dzień publikacji raportu kwartalnego za 1Q2021  tj. 27.05.2021

* Leszek Sobik posiada bezpośrednio 5.156.003 akcji Spółki, co stanowi 16,69% kapitału zakładowego uprawniających do 19,58% głosów w ogólnej liczbie głosów na

Walnym Zgromadzeniu tj. uprawniających do wykonywania 6.354.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu , natomiast pośrednio poprzez spółkę „Sobik” Zakład

Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. posiada 1.836.111 akcji Spółki, co stanowi 5,94 % kapitału zakładowego, uprawniających do 5,66 %

głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym tj. uprawniających do wykonywania 1.836.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu – dane z zawiadomienia akcjonariusza z

dnia 27.10.2020 roku. Powyższe dane z zawiadomienia zostały przeliczone przez Spółkę w zakresie udziału procentowego głosów na Walnym Zgromadzeniu w

związku z zamianą w dniu 17.12.2020 roku 230 446 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu(razy 2) serii C na akcje zwykłe na okaziciela, w związku z czym

nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a co z tego wynika zmienił się udział procentowy głosów na Walnym Zgromadzeniu dla tej

samej ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza.

** dane z zawiadomienia akcjonariusza z dnia 29.12.2020 roku.

*** wg obliczeń Spółki dokonanych na podstawie ostatniego zawiadomienie akcjonariusza OFE ING z dnia 02.10.2014 roku, które otrzymała Spółka, w którym

akcjonariusz poinformował o przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz o stanie posiadania akcji w ilości 700.000; w związku z

podwyższaniem kapitału zakładowego w dniu 22 października 2020 roku związanym z emisją akcji serii E , Spółka dokonała przeliczania stanu posiadania akcji przez

akcjonariusza, przy założeniu, że akcjonariusz ww. ilość akcji posiadał w dniu Praw Poboru oraz nabył przysługującą mu z praw poboru ilość akcji tj. 1.400.000 akcji

serii E. Powyższe dane zostały również przeliczone przez Spółkę w zakresie udziału procentowego głosów na Walnym Zgromadzeniu w związku z zamianą w dniu

17.12.2020 roku 230 446 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu(razy 2) serii C na akcje zwykłe na okaziciela, w związku z czym nastąpiło zmniejszenie ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a co z tego wynika zmienił się udział procentowy głosów na Walnym Zgromadzeniu dla tej samej ilości akcji posiadanych

przez akcjonariusza.

**** dane z zawiadomienia akcjonariusza z dnia 02.02.2021 roku. 



Polityka dywidendowa

W roku 2017 Zarząd uchylił wcześniej przyjętą politykę dywidendową, tj. „Politykę dywidendową, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie

rekomendował wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie 30-50% osiągniętego zysku netto, uwzględniając bieżące potrzeby

Spółki i perspektywy jej rozwoju” poprzez jej zawieszenie do roku 2019. Tym samym Zarząd nie przewidywał wypłaty dywidendy do roku 2019,

biorąc pod uwagę uzgodnione warunki umowy kredytowej zawartej z Bankiem ING Bank Śląski.

W nawiązaniu do wcześniejszej zapowiedzi dotyczącej niewypłacania dywidendy za rok 2020 podanej w Prospekcie emisyjnym sporządzonym

w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw

poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A. Zarząd rekomendował walnemu zgromadzeniu przekazanie całego zysku na kapitał

zapasowy.

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, zgodnie z którą

zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 3.034.022,84 zł (słownie: trzy miliony

trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 84/100 złotych) został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
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Ostatnie istotne zdarzenia w roku 2021 - cz.1 
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• W związku z obowiązkową dematerializacją akcji Spółka zawarła umowę w dniu 8 stycznia 2021 roku z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestrację 1.549.227 akcji imiennych serii C pod kodem PLPOLWX00067.

• W dniu 4 lutego 2021 roku w oparciu o decyzję Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych zostało dopuszczonych do obrotu

giełdowego na rynku podstawowym 230.446 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na

okaziciela serii C. Akcje te są zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLPOLWX00026.

• Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.

W dniu 26.02.2021 r. został doręczony Spółce, w trakcie posiedzenia przygotowawczego przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie („Sąd”) - odpis

wniosku o rozszerzeniu powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A. o dodatkową kwotę 22.533.787,16 zł w sprawie z powództwa Orlen

Projekt S.A. przeciwko Polwax S.A. o sygnaturze akt VI GC 201/19. Sąd zakreślił Pozwanemu dwumiesięczny termin do ustosunkowania się do

ww. pisma. Pismo zostało złożone do sprawy toczącej się już w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. W przedmiotowym postępowaniu Spółka

Orlen Projekt dokonała już dwukrotnie rozszerzenia powództwa, o czym Spółka informowała w dniu 17 października 2019 r. oraz w dniu 3

czerwca 2020 r.

Wartość przedmiotu sporu w przedmiotowym postępowaniu wynosiła dotychczas 45.295.461,80 zł, a obecnie została rozszerzona jak wskazano

wyżej o kwotę 22.533.787,16 zł.

• Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021.

Polwax S.A. w dniu 9.03.2021 r. uzgodnił ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie („JMP”) istotne warunki dla zawarcia

kontraktu na rok 2021. Uzgodniono warunki handlowe, wolumeny i wzornictwo produktów zniczowych. W związku z powyższym szacowana

wartość obrotów ze Spółką JMP w ramach dokonanych uzgodnień wyniesie w 2021 roku około 80 milionów złotych netto. Pozostałe warunki

handlowe nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich.



Ostatnie istotne zdarzenia w roku 2021 - cz.2 
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• Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Polwax S.A. zawarł 17.03.2021 r. aneks do umowy kredytowej („Aneks”) zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w dniu 26 września 2016 roku

(„Umowa Kredytowa”). Przedmiotowy Aneks dotyczy m.in. zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego, na mocy którego Bank w szczególności

udostępni Spółce kredyt wieloproduktowy na warunkach określonych w ww. Aneksie („Kredyt Wieloproduktowy”), przewidujący zobowiązanie

kredytowe w łącznej wysokości 61.500.000,00 PLN z dniem ostatecznej spłaty określonym na dzień 31.12.2021 r., przy czym w zależności od

formy udostępnienia oraz okresu obowiązywania Umowy Kredytowej, limity poszczególnych zobowiązań są różne w poszczególnych okresach

wykorzystania przewidzianych w Aneksie oraz dla poszczególnych form wykorzystania, ponadto w Aneksie określono zabezpieczenia Umowy

Kredytu.

• Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.

Dokonano odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych za drugie półrocze 2020 roku w kwocie 1.775.223,86 zł. Odpis aktualizujący

wartość nakładów inwestycyjnych został utworzony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych rachunku wyników w pozycji „aktualizacja

wartości aktywów niefinansowych” za rok 2020. Odpis dotyczy aktywów związanych z przerwaną i niekontynuowaną inwestycją pod nazwą

„Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” .

• W dniu 18.05.2021 r. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 15.06.2021 r. .

W załączeniu do ogłoszenia o zwołaniu ZWZ przekazano także projekty uchwał ZWZ, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020

roku oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za lata 2019-2020 wraz z Raportem niezależnego biegłego

rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Polwax S.A.

• W dniu 25.05.2021 r. wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ Polwax S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki.



Ostatnie istotne zdarzenia w roku 2021 - cz.3 
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• W dniu 15.06.2021 r. obradowało ZWZ Polwax S.A.

ZWZ Polwax S.A. podjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

- w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,

- udzielenia absolutorium członkom obecnego Zarządu Spółki (Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu, Jarosław Świć Członek Zarządu) oraz Rady

Nadzorczej Polwax S.A. (Wojciech Hoffmann Przewodniczący RN, Zbigniew Syzdek Wiceprzewodniczący RN, Adrian Grabowski Sekretarz

RN, Krzysztof Wydmański Członek RN, Michał Wnorowski Członek RN) za rok 2020,

- Zatwierdzenia powołania Członka RN w drodze kooptacji (Michał Wnorowski),

- Zmiany uchwały nr 34 ZWZ z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie

dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu,

Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A., które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte:

- w sprawie udzielenia absolutorium członkom poprzedniego Zarządu ( Leszek Stokłosa Prezes, Tomasz Nadolski Wiceprezes, Piotr Kosiński

Wiceprezes) oraz Rady Nadzorczej (Wiesław Skwarko Przewodniczący RN, Krystian Pater Wiceprzewodniczący RN, Grzegorz Domagała

Członek RN, Rafał Moczkowski Członek RN, Paweł Markowski Członek RN) za rok 2020,

- w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków

Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.

W trakcie ZWZ do punktu 13 porządku obrad zgodnie z art. 401 § 5.KSH akcjonariusz zgłosił swój projekt uchwały wobec projektu zgłoszonego w

dniu 25.05.2021 roku przez innego akcjonariusza (raport bieżący nr 12/2021). Obydwa projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie ZWZ.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad ZWZ przedstawiciel Rady Nadzorczej Polwax S.A. omówił Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i

Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). Zgodnie z Art.90g ust.7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ZWZ przeprowadziło dyskusję nad

dokumentem.



Nadchodzące istotne zdarzenia w roku 2021
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• W roku 2021 planowane terminy raportów okresowych:

- Jednostkowy raport za I półrocze 2021r. – 23 września 2021r.

- Jednostkowy raport za III kwartał 2021r. – 18 listopada 2021r.


