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RB 40/2015
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: „Spółka” lub „Rafako”) niniejszym
informuje, że w dniu 12 listopada 2015 roku spółka E003B7 Sp. z o.o. (dalej: „SPV”) podmiot w 100% zależny od Rafako - zawarła z Konsorcjum Firm:
KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (jako lidera konsorcjum) i STAL-SYSTEMS S.A.
z siedzibą w Wólce Pełkińskiej (jako partnera konsorcjum) (dalej łącznie: „Podwykonawca”)
umowę na dostawę i montaż
konstrukcji stalowej budynku maszynowni, kotłowni,
bunkrowni, LUVO, SCR, montaż bunkrów węglowych, podniesienie i ułożenie
zdmuchiwaczy parowych (dalej: „Umowa”), w związku z projektem na „Budowę nowych
mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. (dalej „Zamawiający”) –
Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni
Jaworzno III – Elektrownia II” (dalej: „Projekt Jaworzno”), realizowanym przez Rafako oraz
SPV.
Umowa została zawarta na następujących warunkach:
1. Wartość Umowy za realizację kompletnego zakresu przedmiotu Umowy wynosi
179.952.200,00 zł netto plus VAT.
2. Umowa stanowi, że limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
kontraktu naliczonych na jej podstawie od Podwykonawcy nie może przekroczyć 15%
wartości Umowy brutto. Na SPV może zostać nałożona kara umowna w wysokości
15% wartości Umowy brutto w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, za które
SPV ponosi odpowiedzialność.
3. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, to SPV ma
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
wynikających z kodeksu cywilnego do kwoty 100% wartości Umowy.
Umowa nie zawiera dalszych specyficznych warunków, a jej postanowienia nie odbiegają od
postanowień stosowanych w tego typu umowach.
Umowa wejdzie w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi:
a) uzyskaniem zgody na zawarcie Umowy od gwarantów, tj. PKO BP S.A., BGK oraz
PZU S.A. (dalej: „Gwaranci”),
b) uzyskaniem zgody Zamawiającego na akceptację treści przedmiotowej Umowy,
c) uzyskaniem zgody Rafako.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.
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