
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 
WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2019-02-12 

 
 
Temat: Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z 

realizacją projektu Lombok (2x50 MW) (RB 2/2019). 
 
Treść raportu: 

RB 2/2019 
 
 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu 

do: 

1) RB nr 66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. informującego o zawarciu pomiędzy 

konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka oraz PT. Rekayasa Industri jako 

Lider Konsorcjum („Konsorcjum”) a PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

(„PT PLN”) warunkowej umowy na budowę dwóch bloków parowych w 

Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW) („Kontrakt”), 

2) RB 10/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. informującego o zawarciu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego i PT PLN umowy kredytowej w ramach której Bank 

Gospodarstwa Krajowego udzielił PT PLN finansowania dla projektu Lombok 

(„Umowa Kredytowa”),  

informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę Direct Agreement in relation to the Export Contract, regulującą 

konsekwencje niedotrzymania przez Spółkę obowiązku zachowania udziału składników 

pochodzenia polskiego w przychodach netto z realizacji Kontraktu na poziomie 

minimum 40% części Kontraktu („polskość produktu”) realizowanego przez Spółkę 

(„Direct Agreement”). Direct Agreement została podpisana w związku z zawarciem 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i PT PLN Umowy Kredytowej, która została 

objęta ochroną ubezpieczeniową przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych S.A. („KUKE”). Kredyty eksportowe gwarantowane przez Skarb 

Państwa poprzez KUKE obwarowywane są wymogiem spełnienia polskości produktu. 

Direct Agreement wprowadza obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku gdyby 

Spółka nie dotrzymała wymogu udziału składników pochodzenia polskiego w 

przychodach netto z realizacji Kontraktu, przy czym maksymalna wysokość kary 

umownej jaka może zostać nałożona na Spółkę wynosi 80.816.250,00 EUR. Kwota 



 

potencjalnej kary ulega zmniejszeniu wraz ze spłatą kredytu przez PT PLN oraz o 

kwoty ewentualnych wcześniejszych wypłat z ubezpieczenia dokonanych przez KUKE.  

W przypadku niedotrzymania warunku polskości produktu (co jest w wyłącznej gestii 

Spółki), polisa KUKE przestaje działać, stąd kara stanowi zabezpieczenie dla Banku 

Gospodarstwa Krajowego na taką ewentualność. Spółka realizuje Kontrakt zgodnie z 

zobowiązaniami wobec Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE i nie przewiduje, 

aby obowiązek zapłaty kary mógł się zmaterializować.   

 

Warunki Direct Agreement nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach. 

 

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

  

Agnieszka Wasilewska - Semail - Wiceprezes Zarządu  

Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


