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Raport bieżący nr 62/2019 

Data sporządzenia:  30.09.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen 
Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku 
do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad 
niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE. 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dn. 27 
września 2019r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Spółki o 
uchylenie nakazu zapłaty wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku („Nakaz”) jako 
tytułu zabezpieczenia. 
O złożeniu przedmiotowego wniosku Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2019 z dnia 
19.06.2019 r. dot. zaskarżenia przez Spółkę Nakazu. 
 
Jednocześnie Spółka informuje, że zakończyła wywóz zanieczyszczonego urobku ziemi 
stanowiącego odpad niebezpieczny w procedurze wykonania zastępczego  z terenu działki nr 
3762/70 położonej w Czechowicach Dziedzicach, na której był składowany urobek ziemny 
pochodzący z terenu budowy inwestycji pod nazwą: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania 
rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX 
S.A." (w skrócie „FUTURE”). W związku z powyższym Spółka wystawiła i przesłała do Orlen Projekt 
S.A. noty obciążeniowe na łączną kwotę: 7.195.925,34 zł. 
Spółka przekazywała informację o szacunkowych wstępnych kosztach usunięcia 
zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE 
raportem bieżącym nr 35/2019 w dniu 13.05.2019 roku oraz informowała raportem bieżącym nr 
48/2019 w dniu 17.07.2019 roku o zawarciu umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku 
ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną ww. 
inwestycją. 
 
Podstawa prawna szczegółowa: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

30.09.2019r. Tomasz Nadolski Wiceprezes Zarządu  

30.09.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


