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Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) niniejszym informuje, 
iż Emitent oraz podmiot zależny Emitenta – spółka pod firmą E003B7 spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu („SPV”) rozpoczęli w dniu 
17 września 2019 r. proces uzgodnień ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („Zamawiający”), 
dotyczący zmiany treści postanowień umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na 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 („Kontrakt”), o zawarciu którego Emitent informował 
w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
 
Przedmiotem powyższych negocjacji jest przede wszystkim zmiana w zakresie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Bloku nakierowana na poprawę 
parametrów emisji przez Blok do atmosfery niektórych szkodliwych substancji oraz 
w zakresie parametrów paliwa dopuszczonego do spalania w Bloku. Emitent wskazuje, 
że zgoda Zamawiającego na ewentualne rozszerzenie zakresu prac może mieć wpływ 
na całkowity harmonogram realizacji budowy Bloku i wartość Kontraktu.  
Realizując Kontrakt Emitent dostrzegł możliwości  zagwarantowania, że po 
przeprowadzeniu określonych prac optymalizacyjnych, badań i analiz Blok będzie 
spełniać wymogi w zakresie dopuszczalnych, na gruncie konkluzji dotyczących 
najlepszych dostępnych technik - tzw. konkluzji BAT („kBAT”), poziomów emisji 
wybranych szkodliwych substancji do środowiska, a także rozszerzenia pola 
paliwowego dla Bloku, to jest umożliwienia Zamawiającemu spalania paliwa o innych 
parametrach niż wskazane aktualnie w Kontrakcie, przy zachowaniu norm ochrony 
środowiska wynikających z kBAT. Wskazane zmiany w zakresie parametrów 
technicznych Bloku mają doprowadzić do zmniejszenia obciążania środowiska 
naturalnego niektórymi niepożądanymi pierwiastkami, co jest korzystne zarówno dla 
Zamawiającego, jak również dla pozostałych interesariuszy Zamawiającego. Z kolei 
zwiększenie pola paliwowego otworzy Zamawiającemu nowe możliwości pozyskania 
paliwa na rynku, zmniejszając jednocześnie ryzyko związane z ewentualnym deficytem 
podaży węgla zawartego w kontraktowym polu paliwowym. Tym samym, Zamawiający 
uzyska nowe możliwości kontraktowania paliwa pod względem handlowym.  



 

 
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż część z działań optymalizacyjnych, mających 
pozwolić na spełnienie przez Blok w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych 
nowych/zmienionych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B może być 
wykonana wyłącznie po przekazaniu Bloku do eksploatacji, to jest na pracującym 
obiekcie i będzie się to wiązać z koniecznością znaczącego zaangażowania personelu 
wykonawcy Kontraktu i części jego podwykonawców.  
 
O postępach w ww. negocjacjach Emitent będzie informował w drodze odrębnego 
raportu bieżącego. 
 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
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