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Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu
bieŜącego nr 20/2013 z dnia 27 maja 2013 roku, w którym Spółka poinformowała o zawarciu
umowy konsorcjum z dnia 27 maja 2013 roku („Umowa Konsorcjum”) pomiędzy Spółką
a North China Power Engineering Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group
z siedzibą w Pekinie („NCPE”) dotyczącą zakresu prac przypadających Spółce w ramach
kontraktu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron
Wytwarzanie S.A. - Budowa bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy,
turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”), informuje, Ŝe
dnia 25 lipca 2013 roku, zawarła z China Power Engineering Consulting Group Corporation
(CPECC) z siedzibą w Pekinie oraz NCPE umowę o współpracy („Umowa”) dotyczącą
wspólnej realizacji Kontraktu.
Kontrakt ma zostać zawarty między Spółką i spółką Mostostal Warszawa S.A. (działającymi
jako konsorcjum) a Tauron Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”) (patrz raport nr 1/2013 z dnia
24 stycznia 2013 roku, w którym Spółka informowała o wyborze oferty konsorcjum Spółki
i Mostostal Warszawa S.A. przez Zamawiającego).
W celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki podanie do publicznej wiadomości
warunków handlowych Umowy zostało opóźnione przez Spółkę na podstawie art. 57 ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o czym Spółka
poinformowała w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego stosownym
zawiadomieniem.
Spółka przekaŜe informacje dotyczące warunków handlowych zawartej Umowy, jak równieŜ
Umowy Konsorcjum, do publicznej wiadomości wraz z informacją o zawarciu Kontraktu
z Zamawiającym.
Podstawa prawna raportu bieŜącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej
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