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Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Postanowienie o stwierdzenie wykonalności poprzez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego 
ad hoc.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Postanowienie z dnia 22.11.2018 roku 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny  o stwierdzeniu wykonalności poprzez nadanie klauzuli 
wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego ad hoc z dnia 30.04.2018 roku w sprawie z powództwa 
Przedsiębiorstwa Techniczno – Budowlanego Nickel sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k/Poznania („PTB NICKEL”) 
przeciwko Tarczyński S.A („Wyrok”)  w zakresie punktu 1. oraz 3  - zapłaty należności na rzecz PTB NICKEL w 
kwocie 15.814.846,96 zł. wraz z odsetkami ustawowymi wskazanymi w wyroku oraz  kwoty 181.851,35 zł. tytułem 
zwrotu kosztów postępowania  
Wydanie tego Postanowienia zostało poprzedzone wydaniem Postanowienia o oddaleniu wniosku Emitenta o 
odroczenie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wykonalności Wyroku do upływu terminu na wniesienie skargi 
kasacyjnej od Wyroku.
Emitent informuje, iż na podstawie ww. Postanowienia wyrok Sądu Arbitrażowego ad hoc z dnia 30.04.2018 roku 
stał się wykonalny. 
O wyroku Sądu Arbitrażowego w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Techniczno Budowlanego Nickel sp. z 
o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 11.05.2018 roku. Na zasądzone kwoty Emitent 
utworzył rezerwę, z której została dokonana zapłata zobowiązania uwzględniająca wzajemne rozliczenia tj. 
potrącenie zasądzonej na rzecz Emitenta ww. wyrokiem od PTB NICKEL kwoty 1.229.177,94 zł. wraz z odsetkami 
ustawowymi i koszty postępowania.  
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