
   
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2017-10-16 

 
 
Temat: Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy warunkowej  w przedmiocie 

"Zaprojektowanie i wykonanie Bazy Magazynowej Paliw  w miejscowo ści Rashaant  
(Mongolia)”  [RB 35/2017]. 

 
Treść raportu: 

  RB 35/2017 

Zarząd Rafako S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 października 

2017 r. nastąpił wybór przez National Trading & Transport Group Co Ltd. (NTT Group), 

Sukhbaatar distric, Ulaanbaatar City, Mongolia (dalej jako: „NTT Group”) oferty Spółki 

działającej jako lidera Konsorcjum (90% wartości umowy) ze spółką Gmax Group sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (dalej jako „Konsorcjum”), na zaprojektowanie i wykonanie bazy 

magazynowej paliw w miejscowości Rashaant w Mongolii. Jednocześnie Emitent informuje, 

że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania warunkowej umowy, której przedmiotem jest 

zaprojektowanie i wykonanie bazy magazynowej paliw w miejscowości Rashaant w Mongolii 

wraz z wykonaniem zbiorników magazynowych oraz infrastruktury towarzyszącej pomiędzy 

NTT Group a Konsorcjum („Umowa”). 

Łączna wartość Umowy wynosi 46 968 403 EUR netto. 

Termin realizacji Umowy wynosi 30 miesięcy od dnia przekazania Konsorcjum placu budowy 

oraz dokumentacji technicznej. Plac budowy wraz z dokumentacją techniczną mają zostać 

przekazane w terminie 7 dni od dnia wejścia Umowy w życie. 

Umowa, zgodnie z jej treścią, wejdzie w życie pod warunkiem, że: 

1. zostanie podpisana przez upoważnionych przedstawicieli obu stron Umowy tj.  NTT 

Group oraz Konsorcjum oraz zostanie dostarczona drugiej stronie Umowy; 

2. NTT Group wpłaci zaliczkę, która zostanie zaksięgowana na koncie bankowym 

Konsorcjum („Zaliczka”); 

3. prace będące przedmiotem Umowy finansowane będą przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego S.A. lub Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., na 

warunkach określonych w Umowie. 

Z uwagi na fakt, że NTT Group i Konsorcjum podpisały Umowę, jedynymi warunkami 

koniecznymi do spełnienia, aby Umowa weszła w życie, jest warunek związany z zapłatą 

Zaliczki oraz z uzyskaniem przez NTT Group finansowania prac przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego S.A. lub Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 



Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach. 

O spełnieniu się wyżej wskazanych warunków zawieszających i o wejściu Umowy w życie 

Emitent poinformuje niezwłocznie po wystąpieniu tych okoliczności, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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