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Raport bieżący nr 39/2019 

Data sporządzenia:  3.06.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz 
Orlen Projekt S.A. 
 
Treść raportu: 
Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym komornik sądowy przystąpił 
do czynności zabezpieczających na majątku ruchomym Spółki znajdującym się w zakładzie 
w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym wydanego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie na rzecz Orlen Projekt S.A.  
 
Spółka kwestionuje roszczenie Orlen Projekt S.A. objęte przedmiotowym nakazem zapłaty co do 
zasady i wysokości oraz podejmowane na podstawie tego nakazu zapłaty czynności 
zabezpieczające. Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania zabezpieczającego jest na kwotę 
6.669.000,00zł. Spółka konsekwentnie podtrzymuje, iż wszelkie należności Orlen Projekt S.A. 
pozostają niewymagalne, albowiem do dnia dzisiejszego Orlen Projekt S.A. nie dostarczył 
wszystkich wymaganych Umową oryginałów dokumentów, o czym Spółka informowała 
w komunikatach nr 12/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 24/2019. W związku z powyższym, Spółka 
podejmuje wszelkie czynności przewidziane prawem celem zaskarżenia przedmiotowego nakazu 
zapłaty oraz uchylenia tytułu zabezpieczenia.  
 
Spółka wskazuje, iż podejmowane czynności mają charakter wyłącznie zabezpieczający. Do czasu 
wydania w przedmiotowej sprawie prawomocnego orzeczenia, komornik sądowy nie może 
przeprowadzić skutecznych czynności zmierzających do rozporządzenia przedmiotowymi 
składnikami i uzyskania zaspokojenia przez Orlen Projekt S.A.  
Dodatkowo Spółka informuje, iż zajęte ruchomości tytułem zabezpieczenia roszczenia Orlen Projekt 
S.A. są w całości objęte zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. 
w Katowicach w związku z zawartą umową kredytową z Bankiem. 
 
Podstawa prawna szczegółowa: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

3.06.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

3.06.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


