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Temat: Zawarcie

umowy podwykonawczej dot. projektu Jaworzno ze spółka

zależną.
Treść raportu:

RB 20/2014
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) niniejszym
informuje, że dnia 17 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła ze swoją spółką zależną (w 100%
kontrolowaną przez Rafako) E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („SPV-Rafako”)
umowę podwykonawczą („Umowa Podwykonawcza”) dotyczącą projektu „Budowy nowych
mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku
energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III –
Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna
i AKPiA bloku” („Projekt Jaworzno” lub "Umowa Główna").
Na mocy Umowy Podwykonawczej strony ustaliły, że:
·

SPV-Rafako zrealizuje, jako podwykonawca, około 90% zakresu prac i usług
wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Jaworzno, w szczególności
SPV-Rafako dostarczy specjalistyczne urządzenia, przyrządy, narzędzia oraz części
szybko zużywające się, wykona szkolenia oraz zapewni ubezpieczenia w zakresie
i na zasadach wymaganych przez umowę na Projekt Jaworzno;

·

SPV-Rafako odpowiadać będzie za zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami
w celu prawidłowej realizacji Projektu Jaworzno;

·

SPV-Rafako zobowiązane jest do ścisłej współpracy z niezależnym doradcą
technicznym w ramach realizacji Projektu Jaworzno;

·

SPV-Rafako uprawnione jest do reprezentowania Spółki w ramach realizacji Projektu
Jaworzno w zakresie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie Umowy
Podwykonawczej;

·

wynagrodzenie SPV-Rafako za realizację prac powierzonych jej na podstawie
Umowy Podwykonawczej w ramach Projektu Jaworzno wynosi 3.943.841.172,70 zł
(trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy
sto siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy).

SPV-Rafako zamierza dedykować swoją działalność na potrzeby wykonania Umowy Głównej
i w okresie jej obowiązywania nie będzie zaangażowana w jakiekolwiek inne
przedsięwzięcie.
Umowa Podwykonawcza została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość
wynagrodzenia SPV-Rafako przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.
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