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Raport bieżący nr 3/2022 

Data sporządzenia:  4.03.2022 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

 
Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki.    

 
Treść raportu: 
 
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2022 roku dokonał analizy i 
oceny wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki. Zarząd 
ocenia, iż istnieje ryzyko, że konflikt zbrojny na Ukrainie, a także sytuacja polityczno-gospodarcza 
Rosji i Białorusi może mieć wpływ na przyszłe wyniki i działalność Spółki, w szczególności związane: 

1) Ze spadkiem dostępności gaczy parafinowych z kierunków wschodnich – działania i 
wprowadzane sankcje mogą wydłużyć a nawet przerwać łańcuch dostaw. Obecnie trudno 
dokładnie oszacować potencjalny wpływ ewentualnego przerwania dostaw. Można spodziewać 
się przejściowego niedopasowania popytu do podaży surowców parafinowych, co może mieć 
wpływ na dostępność oraz wzrosty cen surowca. Spółka posiada bezpieczny poziom zapasów, 
a dywersyfikacja zamówień pozwala na utrzymywanie aktywnych łańcuchów dostaw ze stron 
bezpośrednio niezwiązanych z konfliktem. 

2) Prawdopodobnym brakiem dostaw z Rosji i Ukrainy określonych komponentów do produkcji 
zniczy, co może spowodować konieczność poszukiwania dostawców  alternatywnych, 
konieczność zmian w harmonogramach produkcji i w konsekwencji może wpłynąć na 
marżowość określonych grup produktów. Spółka monitoruje sytuację i dołoży staranności w 
pozyskaniu komponentów z alternatywnych źródeł. 

Zarząd ponadto ocenia, że strefa pracownicza nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu na 

działalność Spółki, przy czym realna ocena ze względu na znaczną sezonowość sprzedaży i tym 

samym okresowo zwiększanym zatrudnieniem będzie możliwa w terminie późniejszym.  

Ewentualne nowe uwarunkowania i zmiany mogące w sposób istotny wpływać na wyniki i 

działalność Spółki będą niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

4.03.2022r. Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu  

4.03.2022r. Jarosław Świć Członek Zarządu  

 


