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Raport bieżący nr 7/2022  

Data sporządzenia:  15.06.2022 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

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

Temat raportu:  

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 

2021. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), informuje że Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło w dniu 15 czerwca 2022 roku uchwałę w przedmiocie podziału 

zysku Spółki za rok 2021. Zgodnie z uchwałą ZWZ, podjętą po zgłoszeniu przez Akcjonariusza w 

trakcie ZWZ propozycji wypłaty dywidendy, obradujące ZWZ postanowiło dokonać podziału zysku 

netto Spółki za rok 2021 w następujący sposób: 

Z zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset 

osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy kwotę 2.472.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące 

złotych), natomiast pozostałą kwotę z zysku netto Spółki za rok 2021 tj. 2.314.256,95 zł (słownie: 

dwa miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) przeznaczyć na 

kapitał zapasowy Spółki. 

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8 groszy, wszystkie akcje Spółki (tj. 

30.900.000 akcji) są objęte dywidendą. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 10 lipca 2022 roku, 

a dniem wypłaty dywidendy jest 23 lipca 2022 roku.  

Podstawa prawna szczegółowa: 

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.06.2022r. Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu  

15.06.2022r. Jarosław Świć Członek Zarządu  

 


