
 

Polwax S.A.   tel.+48 13 446 62 41  www.polwax.pl  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Ul. 3-go Maja 101,   fax +48 13 446 62 52 e-mail:biuro@polwax.pl Nr KRS: 0000421781; NIP 685-20-14-881; REGON 370490581 
PL 38-200 Jasło       Kapitał zakładowy 515.000,00 PLN wpłacony w całości 
 

 

 
 
 
 

Raport bieżący nr 17/2019 

Data sporządzenia:  28.03.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy  

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym przekazuje 
do publicznej wiadomości informację poufną. 
Spółka informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. przekazała pisemne stanowisko spółce ORLEN 
Projekt S.A. („Wykonawca”) w sprawie nieskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
nr 17/2017/Ol z dnia 7 kwietnia 2017 r. ze względu na brak jakichkolwiek podstaw faktycznych 
i prawnych oraz wezwała Wykonawcę w trybie natychmiastowym do dalszej realizacji Umowy, 
zintensyfikowania prac celem zniwelowania istniejącego opóźnienia i dopełnienia obowiązku 
związanego zarówno z realizacją prac, jak i przedłożeniem wymaganych, brakujących 
dokumentów w celu uruchomienia płatności faktur. 
O odstąpieniu Wykonawcy od Umowy na realizacje Inwestycji FUTURE oraz stanowisko Spółki 
w tej sprawie zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2019 roku.   
Spółka informuje, iż jedyną podstawą odstąpienia podaną przez Wykonawcę był brak zapłaty 
wystawionych faktur, co zostało potraktowane przez Wykonawcę jako zwłoka w spełnieniu przez 
Spółkę świadczenia wzajemnego.  
Wykonawca do dnia niniejszego komunikatu w dalszym ciągu nie dostarczył wymaganych pod 
faktury oryginałów dokumentów. Uruchomienia przez Spółkę płatności nastąpi niezwłocznie po 
otrzymaniu brakujących dokumentów, co jest zależne tylko i wyłącznie od Wykonawcy.  
 
Spółka niezmiennie potwierdza, iż jej stan majątkowy gwarantuje dalsze finansowanie realizowanej 
Inwestycji oraz, że jest w trakcie procedowania z Bankiem zabezpieczania zapłaty za roboty 
budowlane, o którym mowa w art. 649 [1] Kodeksu cywilnego zgodnie z otrzymanym żądaniem 
Wykonawcy, które zostało doręczone Spółce w dniu 18 lutego 2019 roku. Wyznaczony przez 
Wykonawcę 45-dniowy termin na przedstawienie stosownego zabezpieczenia upływa w dniu 
4 kwietnia 2019 roku. 
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

28.03.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

28.03.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


