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Temat: Zawarcie umowy na modernizacj ę części ci śnieniowej kotłów  
w Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ Energia  Polska.  

 
Treść raportu: 
 
  RB 38/2012 
 
 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka ”, „Wykonawca ”) informuje, Ŝe w dniu 
29 czerwca 2012 roku, Spółka zawarła umowę z Elektrownią Połaniec S.A.– Grupa GDF SUEZ 
Energia Polska („Umowa ”) („Zamawiaj ący”). 
Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji części ciśnieniowej kotła EP-650-137 na 
siedmiu blokach energetycznych w Elektrowni w Połańcu  („Inwestycja ”). Realizacja Inwestycji 
podzielona jest na 7 zdefiniowanych etapów, od A do G, dotyczących bloków 1-7 i będzie 
realizowana w okresie do końca 2014 roku, stosownie do wymagań dokumentacji technicznej, 
będącej załącznikiem do Umowy. 
Wynagrodzenie Spółki zostało określone na kwotę 93.500.000 zł. netto (dziewięćdziesiąt trzy 
miliony pięćset tysięcy złotych). 
Zgodnie z Umową, łączny limit wszelkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi 25% 
sumy wynagrodzenia umownego netto. 
Ponadto, Zamawiający ma prawo do Ŝądania naprawienia szkody wyrządzonej przez 
Wykonawcę ponad wysokość kar umownych, jednakŜe łączna wysokość odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia warunków Umowy lub 
w związku z nią, włączając w ten limit kary umowne, nie moŜe przekroczyć 100% wartości 
Umowy netto. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie, standardowych postanowień, 
stosowanych w tego typu umowach. 
Stosowanie do §3 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka w celu zagwarantowania pełnego 
i kompletnego obrazu relacji kontraktowych z Zamawiającym jako kryterium uznania Umowy za 
znaczącą przyjęła fakt, Ŝe Umowa jest realizowana częściowo w tym samym okresie i na tych 
samych obiektach Zamawiającego jak umowa, o której Spółka informowała w komunikacie RB 
37/2012. Spółka zobowiązana jest do koordynacji prac prowadzonych w ramach realizacji obu 
umów, których łączna wartość przekracza  10% przychodów ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej 
RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.  
 
Podstawa prawna raportu bieŜącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej. 
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