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RB 49/2013
W nawiązaniu do raportu bieŜącego Nr 33/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz do raportu
bieŜącego nr 36/2013 z dnia 30 września 2013 r., informujących o negocjacjach dotyczących
udziału Alstom Power sp. z o.o. („Alstom”) w projekcie budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni
Opole („Projekt Opole”), Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), informuje, Ŝe
dnia 25 października 2013 r. Spółka zawarła ze spółkami Polimex-Mostostal S.A. („Polimex”)
oraz Mostostal Warszawa S.A. („Mostostal”) działającymi łącznie ze Spółką jako konsorcjum
(łącznie „Konsorcjum”) oraz Alstom porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy
Alstom i Konsorcjum w ramach realizacji umowy na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
z dnia 15 lutego 2012 r. („Umowa Główna”).
Na mocy porozumienia strony zaakceptowały objęcie przez Alstom funkcji generalnego
projektanta oraz koordynatora prac projektowych na Projekcie Opole, przy czym zmiany
wprowadzane przez Alstom jako generalnego projektanta nie mogą skutkować zmianą decyzji
środowiskowej wydanej dla Projektu Opole oraz zmianą terminów realizacji Projektu Opole
wynikających z Umowy Głównej.
Alstom zobowiązał się wobec Polimex oraz Mostostal zaspokoić roszczenia odpowiednio
Polimex oraz Mostostal wobec Spółki, mogące przysługiwać na podstawie umowy konsorcjum
(i) z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków Spółki przewidzianych
w umowie konsorcjum jako obowiązki lidera Konsorcjum oraz (ii) z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania zakresu prac, który Spółka zobowiązała się wykonać w ramach
Projektu Opole.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Alstom i Konsorcjum było jednym z warunków wejścia
w Ŝycie ugody pomiędzy Spółką a Grupą Alstom, o której to ugodzie Spółka poinformowała
w raporcie bieŜącym Nr 41/13 z dnia 16 października 2013 r.
Zawarte porozumienie pomiędzy Alstom i Konsorcjum zostało uznane za znaczące z uwagi na
fakt, Ŝe dotyczy ono umowy na realizację Projektu Opole, z którego przychody Spółki
przewyŜszają 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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