
Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze 

Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce raport roczny za rok 2020, przedstawiający informację 

dotyczącą wypracowanych wyników finansowych spółki oraz nakreślających jej kondycję ekonomiczną. 

Pragnę przypomnieć najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na jej bieżącą sytuację  

i działalność.  

Stanowisko prezesa zarządu objąłem w lipcu 2020 roku w trudnym dla spółki momencie, będącym 

następstwem wielu czynników, w tym: 

− trwających spraw sądowych związanych ze sporem z ORLEN Projekt S.A., głównym realizatorem 

inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy 

parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.”, tzw. inwestycji „Future” w 

Czechowicach-Dziedzicach oraz niekontynuowania inwestycji „Future”; 

− zaciągniętymi kredytami  i wymogami kredytodawcy; 

− rozwijającą się pandemią koronawirusa, która w znaczący sposób zakłóciła funkcjonowanie 

gospodarki, w tym sektora chemicznego i wpłynęła na działanie przemysłu na całym świecie.  

W obliczu pandemii stanęliśmy przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem 

pracowników i procesów produkcyjnych oraz istotnymi zakłóceniami łańcucha dostaw. Przez cały miniony 

rok mieliśmy do czynienia nie tylko z ograniczaniem wielkości zamówień, lecz także z silną presją związaną  

z cenami. Jesienny, powtórny lockdown dotknął wielu producentów zniczy i świec, a w szczególności nagłe 

zamknięcie cmentarzy tuż przed pierwszym listopada wpłynęło pośrednio i bezpośrednio na wyniki spółki. 

Kierowany przeze mnie zarząd podjął wyzwania zmierzające do ustabilizowania sytuacji Spółki oraz 

zabezpieczenia jej pozycji rynkowej. Z satysfakcją chciałbym poinformować, że spółka Polwax, zgodnie  

z warunkami zawartych umów, systematycznie realizowała sprzedaż specyfików parafinowych z zakładów 

produkcyjnych w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach do odbiorców w Polsce i na rynkach zagranicznych.  

Z sukcesem wypełniliśmy kontrakty i zrealizowaliśmy dostawy wyrobów gotowych (zniczy) do kontrahentów.  

Chcąc zapewnić spółce normalne funkcjonowanie i wzmocnić ją finansowo, zarząd kontynuował 

prace związane z emisją akcji serii E. Akcje zostały w całości objęte przez akcjonariuszy,  

a pozyskane środki finansowe w wysokości 20.600.000 zł korzystnie wpłynęły na sytuację rynkową  

i finansową spółki, pozwoliły  zoptymalizować zadłużenie poprzez przedterminową spłatę części kredytu 

inwestycyjnego w wysokości 13 mln zł. 

Podobnie jak w latach poprzednich, pod koniec 2020 roku rozpoczęliśmy negocjacje  

z Jeronimo Martins Polska S.A. dotyczące kontraktu na znicze i wkłady do zniczy na rok 2021. Również na 

bazie porozumienia handlowego wynikającego z wygranego przetargu, Grupa LOTOS S.A. pozostaje naszym 

głównym dostawcą surowców do produkcji. Pomimo kłopotów i utrudnień związanych z pandemią, 

sukcesywnie dywersyfikowaliśmy nasze źródła zaopatrzenia. 

Dziękuję pracownikom za zaangażowanie i wniesiony wkład pracy, klientom za lojalność, członkom 

rady nadzorczej za owocną współpracę. Szczególnie dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie  

i finansowe wsparcie dla prowadzonych przez nas działań.  

Z wyrazami poważania 

Dariusz Szlęzak 

Prezes zarządu 

Dyrektor naczelny 

POLWAX S.A. 
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