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Raport bieżący nr 6/2020 

Data sporządzenia:  28.02.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A.  

Treść raportu: 

Zarząd spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 74/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o podjęciu 

przez Spółkę decyzji o niekontynuowaniu Inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie instalacji 

odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” 

(„Inwestycja”) oraz raportów bieżących nr 75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. i 5/2020 z dnia 25 lutego 

2020 r., w których Zarząd Spółki informował o skierowaniu do Spółki Orlen Projekt S.A. z siedzibą 

w Płocku („Orlen Projekt”) wezwań do zapłaty, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka 

skierowała przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę obejmujący łączną kwotę 132.146.863,43zł  (sto 

trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 43/100) 

(„Pozew”), na którą składają się następujące kwoty: 

1) 84.345.510,61 zł (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset 

dziesięć złotych 61/100) z tytułu poniesionej przez Spółkę szkody w postaci rzeczywistej 

straty,  

2) 47.801.352,82 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 

dwa złote 82/100) z tytułu poniesionej przez Spółkę szkody w postaci utraconych korzyści. 

Pozew został skierowany w związku z upływem w dniu 27 lutego 2020 r. terminu skierowanego do 

Orlen Projekt wezwania do zapłaty skorygowanych kwot roszczeń wynikających z aktualizacji 

kalkulacji szkód poniesionych przez Spółkę powstałych w związku z nienależytym wykonaniem i 

niewykonaniem Umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację Inwestycji („Umowa”), 

które polegały w szczególności na: 

1) braku przedstawienia przez Orlen Projekt do akceptacji przez Dostawcę Technologii 

dokumentacji projektowej i doboru urządzeń niekluczowych, które przekłada się na 

niespełnienie warunków w zakresie gwarancji dotyczącej możliwości osiągnięcia wartości 

wydajności procesów określonych Umową licencyjną; 

2) opóźnieniu się przez Orlen Projekt w realizacji Inwestycji, które przekłada się na wygaśnięcie 

gwarancji na prace objęte Umową licencji oraz dostarczone przez Dostawcę Technologii 

urządzenia kluczowe; 

3) ujawnieniu przez specjalistów branżowych istnienia braków w dokumentacji projektowej i 

konieczności wprowadzenia zmian mających charakter istotny, a także zrealizowania części 

fundamentów, bez uprzednio uzyskanego zamiennego pozwolenia na budowę; 

4) kolejnym wtórnym skażeniu gruntu powstałym na skutek nienależycie wykonanego przez 

Orlen Projekt bypassu kanalizacji. 
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Mając na względzie rozmiar wyrządzonej szkody oraz liczne zagrożenia i ryzyka wynikające z 

nienależytego wykonania Umowy przez Orlen Projekt w dniu 19 grudnia 2019 r. Spółka podjęła 

decyzję o niekontynuowaniu przedmiotowej Inwestycji, co zostało ujawnione w raporcie bieżącym 

nr 74/2019.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

28.02.2020r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

28.02.2020r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


