
 
  

 

                    
 

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2012-06-04 

 
 

Temat: ZłoŜenie pozwu do S ądu Arbitra Ŝowego Mi ędzynarodowej Izby 
Handlowej w Pary Ŝu przeciwko spółkom ALSTOM Power Systems GmbH 
z siedzib ą w Mannheim oraz ALSTOM Power sp. z o.o. z siedzib ą 
w Warszawie.  

 
Treść raportu: 
 

    33/2012 
 
 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje, Ŝe otrzymał od swojego 
pełnomocnika procesowego informację o złoŜeniu w dniu 1 czerwca br. w Sądzie 
ArbitraŜowym Międzynarodowej Izby Handlowej w ParyŜu wezwanie na arbitraŜ (pozew 
w postępowaniu arbitraŜowym) przeciwko spółkom ALSTOM Power Systems GmbH oraz 
ALSTOM Power sp. z o.o. o zapłatę następujących kwot: 

a) 374.039.329,81 (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy 
trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 81/100) złotych, 

b) 4.276.450,61 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt 61/100) Euro, 

wynikających z roszczeń Emitenta wobec ALSTOM Power Systems GmbH oraz ALSTOM 
Power sp. z o.o. związanych z wykonywaniem umowy z dnia 19 listopada 2003 roku 
zawartej pomiędzy Emitentem  a ALSTOM Power Boiler GmbH (obecnie ALSTOM Power 
Systems GmbH), do której następnie na podstawie aneksu nr 3 do tej umowy z dnia 12 
lutego 2007 roku przystąpiła spółka ALSTOM Power sp. z o.o., a która zawarta została 
w związku z realizacją dla Elektrowni Bełchatów S.A. (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A.) kontraktu na budowę „pod klucz” bloku energetycznego na parametry 
nadkrytyczne o mocy 858 MW z dnia 20 grudnia 2004 roku zawartego pomiędzy Elektrownią 
Bełchatów S.A. a Konsorcjum spółek ALSTOM [ALSTOM Power Centrales, Francja; 
ALSTOM Power Boiler Gmbh (obecnie ALSTOM Power Systems GmbH) oraz ALSTOM 
Power sp. z o.o.], o którym mowa była w raporcie bieŜącym Emitenta nr 54/2004 z dnia 20 
grudnia 2004 roku („Kontrakt”).  

Przedmiotem Umowy  zawartej pomiędzy Emitentem, a spółkami Grupy Alstom było wspólne 
przygotowanie oferty przetargowej na realizację części Kontraktu w postaci wyspy kotłowej 
i instalacji IOS, a takŜe wspólna realizacja tej części Kontraktu. 

Na sumy dochodzone przez Emitenta i objęte ww. wezwaniem na arbitraŜ (pozwem 
w postępowaniu arbitraŜowym), o którym mowa powyŜej składają się: 

a) Kwoty 118.104.474,50 (sto osiemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta 
siedemdziesiąt cztery 50/100) złotych oraz 16.826.794,53 (szesnaście milionów 
osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 53/100) 
złotych wraz ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty -  
tytułem zwrotu kwot pobranych z gwarancji bankowych, o których mowa w raportach 
bieŜących Emitenta nr RB 53/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku nr RB 3/2012 z dnia 
4 stycznia 2012 roku, których zapłata Ŝądana jest od ALSTOM Power sp. z o.o. 

b) Kwota 337.328,18 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem 
18/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2011 roku do dnia 



   

 

zapłaty - tytułem zwrotu kwoty pobranej przez bank BGś S.A. z tytułu realizacji 
gwarancji bankowych, o których mowa w punkcie a) powyŜej, której zapłata Ŝądana 
jest od ALSTOM Power sp. z o.o. 

c) Kwota 108.262.195,90 (sto osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto 
dziewięćdziesiąt pięć 90/100) z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot: 

- 12.300.816,97 zł od dnia 23 listopada 2011 roku do dnia zapłaty, 

- 11.895.948,39 zł od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia zapłaty, 

- 51.295.676,04 od dnia 28 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty, 

- 32.769.754,50 zł od dnia 17 lutego 2012 roku do dnia zapłaty, 

tytułem zapłaty z czterech faktur związanych z wykonanymi przez Emitenta pracami 
i niezapłaconymi przez ALSTOM Power sp. z o.o., której zapłata Ŝądana jest od 
ALSTOM Power sp. z o.o. 

d) pozostałe roszczenia Emitenta wobec spółek ALSTOM Power Systems GmbH lub 
ALSTOM Power sp. z o.o., związane między innymi z niewłaściwym wykonywaniem 
na podstawie łączącej strony Umowy Konsorcjum funkcji lidera przez ALSTOM 
Power Systems GmbH, nieupowaŜnionym wstrzymywaniem płatności przez ALSTOM 
Power sp. z o.o. z tytułu zaległych faktur, niewłaściwym wykonaniem zobowiązań 
ALSTOM Power Systems GmbH związanych z dostarczeniem dokumentacji 
ofertowej w toku wspólnego przygotowania oferty, dopuszczeniem przez ALSTOM 
Power Systems GmbH do pracy instalacji z drganiami oraz szeregu innych roszczeń 
wynikających między innymi z zawinionych przez ALSTOM Power Systems GmbH 
opóźnień w realizacji Kontraktu, łącznie uzupełniające wartość przedmiotu sprawy, 
o której mowa w niniejszym raporcie powyŜej. 

Miejscem postępowania będzie Zurych, Szwajcaria. Językiem postępowania jest język 
angielski, natomiast prawem właściwym dla zgłaszanych roszczeń jest prawo materialne 
szwajcarskie. 

W ocenie Emitenta roszczenia objęte pozwem są zasadne i jako takie powinny być przez 
sąd uwzględnione. 

 
Podstawa prawna raportu bieŜącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej. 
 
Wiesław RóŜacki – Prezes Zarządu 
BoŜena Kawałko– Wiceprezes Zarządu 
 
 


