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Raport bieżący nr 20/2019 

Data sporządzenia:  5.04.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez  ORLEN Projekt S.A. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) 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. 

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od ORLEN Projekt S.A. (w 
skrócie: „Wykonawca”) - drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr 17/2017/Ol z dnia 7 
kwietnia 2017 r. z powodu nieuzyskania przez ORLEN Projekt S.A. żądanej w piśmie z dnia 11 
lutego 2019 r. gwarancji zapłaty za roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, o której mowa 
w art. 649 1 Kodeksu cywilnego, w terminie określonym w powyższym piśmie, który przypadał w 
dniu 4 kwietnia 2019 r. Jak wskazano w oświadczeniu Wykonawca z daleko posuniętej ostrożności 
procesowej oraz pomimo podtrzymywania stanowiska o skuteczności poprzedniego oświadczenia 
z dnia 26 marca 2019 r. o odstąpieniu od Umowy postanowił o złożeniu kolejnego odstąpienia od 
Umowy. 

Polwax S.A. nie uznaje złożonego oświadczenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. o odstąpieniu od umowy 
za skuteczne, z uwagi na pozbawienie go jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. 

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka doręczyła do ORLEN 
Projekt S.A. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy, o czym informowała w Raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

5.04.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

5.04.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


