
                    
 

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2012-12-06 

 
 
Temat: Zawarcie znacz ących umów ze Spółkami z Grupy EDF Polska na ł ączną 

kwot ę 769.900.000 PLN netto.  
 

Treść raportu: 

RB 64/2012 

 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje, Ŝe w dniu 06.12.2012 
roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. i PBG S.A. w upadłości 
układowej (Wykonawca) zawarła ze Spółkami z Grupy EDF Polska (Zamawiający), w imieniu 
i na rzecz których jako pełnomocnik działa EDF Polska CUW Sp. z o.o., następujące umowy: 
 

1) ze Spółką EDF Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, umowę na kwotę 237.800.000 
PLN netto (292.494.000 PLN brutto), której przedmiotem jest zaprojektowanie, 
wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według 
technologii wapienno – gipsowej w Elektrociepłowni Kraków.  
Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce w okresie do 30.06.2015 r. 

 
2)  ze Spółką EDF WybrzeŜe S.A. z siedzibą w Gdańsku: 

a) umowę na kwotę 186.000.000 PLN netto (228.780.000 PLN brutto), której 
przedmiotem jest  zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji 
odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno – gipsowej w 
Elektrociepłowni Gdańsk. 
Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce w okresie do 30.06.2015 r. 

 
b) umowę na kwotę 147.100.000 PLN netto (180.933.000 brutto), której 

przedmiotem jest  zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji 
odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno – gipsowej 
w Elektrociepłowni Gdynia. 
Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce w okresie do 31.10.2015 r. 

 
3) z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, umowę na kwotę 199.000.000 PLN netto (244.770.000 PLN brutto), której 
przedmiotem jest  zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania 
spalin metodą mokrą według technologii wapienno – gipsowej w Elektrociepłowni 
Wrocław. 
Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce w okresie do 31.10.2015 r. 

 
Łączny limit kar umownych przewidzianych w w/w umowach ze wszystkich tytułów wynosi 
25 % wynagrodzenia umownego netto. 
Bez uszczerbku dla innych postanowień umowy, Zamawiający ma prawo do Ŝądania 
naprawienia szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, jednakŜe sumaryczna 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z jakichkolwiek jego 
roszczeń wynikłych z naruszenia w/w Umów lub w związku z nimi, włączając kary umowne, 
nie moŜe przekroczyć 115% wynagrodzenia umownego netto. 
Jednocześnie zostały uzgodnione wszelkie warunki niezbędne do rozpoczęcia realizacji 
umowy. 



Łączna wartość wyŜej wymienionych umów to 769 900 000 PLN netto (946 977 000 PLN 
brutto).  
 
Jako kryterium uznania w/w umów za znaczące przyjęto 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. 
 
Paweł Mortas –Prezes Zarządu 
Krzysztof Burek– Wiceprezes Zarządu 


