UCHWAŁA Nr 25/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 26-05-2021
W sprawie:

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2020 roku
wraz z oceną sytuacji Spółki.

§1
Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), podsumowując swoje prace
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z przyjętą
zasadą II.Z.10.1 i II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki
o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, wnosząc jednocześnie o
udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020
roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:
- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.
Uchwała została przyjęta.

Załącznik nr 1:
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2020 roku.
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Załącznik nr 1 do Uchwały 25/2021 RN RAFAKO S.A. z dnia 26-05-2021

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
w 2020 roku
I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się
następująco:
1. Pani Małgorzata Wiśniewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Pan Jerzy Karney – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
3. Pan Przemysław Schmidt - Sekretarz Rady Nadzorczej (członek niezależny1),
4. Pan Adam Szyszka - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny1),
5. Pan Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny1),
6. Pan Michał Sikorski - Członek Rady Nadzorczej,
7. Pan Michał Maćkowiak - Członek Rady Nadzorczej.
W trakcie roku obrotowego 2020 zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Spółki:
W dniu 4 lutego 2020 akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym
mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:
1. odwołał z Rady Nadzorczej Pana Jerzego Karneya,
2. powołał do Rady Nadzorczej Pana Macieja Stańczuka.
W dniu 18 kwietnia 2020 akcjonariusz PBG S.A. w restrukturyzacji, wykonując uprawnienie
osobiste, o którym mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:
1. odwołał z Rady Nadzorczej Pana Michała Maćkowiaka,
2. powołał do Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego.
W dniu 20 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład KARN i powołała Pana
Konrada Milczarskiego związku z odwołaniem Pana Michała Maćkowiaka ze składu Rady
Nadzorczej.
W dniu 11 maja 2020 akcjonariusz PBG S.A. w restrukturyzacji, wykonując uprawnienie
osobiste, o którym mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:
1. odwołał z Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wiśniewską,
2. powołał do Rady Nadzorczej Pana Piotra Zimmermana.
W dniu 13 maja 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Zimmermana na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Michała Sikorskiego na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W dniu 20 maja 2020 roku Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Nadzorczej Pana
Michała Sikorskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres trzech
miesięcy.
W dniu 28 maja 2020 roku spółka PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
będąca akcjonariuszem Spółki wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 17 ust.
3 i 4 Statutu Spółki:
1

Na podstawie oceny Rady Nadzorczej stwierdzającej brak związków lub okoliczności uniemożliwiających
spełnienie kryterium niezależności
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1. odwołała dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego,
2. powołała nowego członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Sierakowskiego.
Ponadto w dniu 28 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
podjęło Uchwały w sprawie:
1. odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Adama Szyszki,
2. powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego.
W dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład KARN i powołała Pana
Krzysztofa Gerulę w związku z odwołaniem Pana Adama Szyszki ze składu Rady
Nadzorczej. Ponadto powołano jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Pana Przemysława Schmidta.
Skład osobowy organu nadzorującego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się
następująco:
1. Pan Piotr Zimmerman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Michał Sikorski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pan Przemysław Schmidt – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Krzysztof Gerula,
5. Pan Konrad Milczarski,
6. Pan Maciej Stańczuk,
7. Pan Bartosz Sierakowski.
W 2020 roku Rada odbyła 35 posiedzeń oraz 22 razy podejmowała uchwały przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (pocztą elektroniczną). Rada
przyjęła łącznie 78 uchwał.
II. Przebieg prac Rady Nadzorczej.
W opinii Rady Nadzorczej, Rada wykonywała swoje obowiązki i zadania z najwyższą
starannością, realizując w czasie swojej działalności obowiązki wynikające z Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Spółki i ustawy o rachunkowości odbywając posiedzenia w miarę
potrzeb. Wszelkie decyzje Rada podejmowała kolegialnie w formie uchwał - zgodnie
z zasadami przyjętymi w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki powiadamiany był
każdorazowo o terminie posiedzenia Rady oraz planowanym porządku obrad. Członkowie
Zarządu byli zapraszani na posiedzenia Rady, celem wymiany poglądów oraz udzielenia
szczegółowych informacji. Członkowie Zarządu przedstawiali w trakcie tych rozmów główne
problemy, które zostały rozwiązane przez Spółkę lub zaistniały w okresie pomiędzy
posiedzeniami Rady.
Rada Nadzorcza zajmowała się w 2020 roku między innymi takimi tematami jak:
Bieżąca i okresowa sytuacja finansowa i handlowa firmy,
Stan realizacji istotnych projektów, w tym projektu „Jaworzno”,
Pozyskiwanie kontraktów, potencjał rynku krajowego oraz pozostałych rynków,
główne ryzyka związane ze składanymi ofertami,
4. Wyrażanie zgody na składanie ofert dla kluczowych inwestycji w energetyce
i segmencie oil & gas - udział w przetargach,
5. Stan i zmiana portfela zamówień,
6. Opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
7. Analiza uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki,
8. Kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
9. Strategia rozwoju,
10. Ocena ryzyk i zagrożeń mogących zrealizować się w 2020 roku,
11. Opiniowanie odmowy wyrażenia wniosku o skróconym śródrocznym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Spółki oraz o skróconym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej RAFAKO przez podmiot uprawniony
1.
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3.
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do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu skróconego
śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skróconego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
RAFAKO za 2020 rok,
Omówienie, ocena i przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok
obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,
Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2019 rok,
Omawianie śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i GK RAFAKO,
Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2019 roku
wraz z oceną sytuacji Spółki,
Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego RAFAKO S.A.,
Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu RAFAKO S.A.,
Zatwierdzenie Regulaminu udziału w posiedzeniach Zarządu RAFAKO S.A. przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
Zatwierdzenie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A,
Przyjęcie Planu Audytów Wewnętrznych na 2020 rok,
Zmiany w składzie Zarządu,
Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
Zmiany w Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń,
Przyjęcie oświadczenia w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Spółki,
Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2019,
Przedłużenie umowy z biegłym rewidentem do dokonania przeglądu
i badania sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrachunkowy 2020 i
2021,
Zaopiniowanie projektu polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. będącej przedmiotem
projektu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
zaplanowanego na 3 sierpnia 2020 roku,
Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych,
Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka
Zarządu RAFAKO S.A.,
Przyjęcie procedury zatwierdzania transakcji z podmiotami powiązanymi RAFAKO
S.A. oraz ich okresowej oceny przez Radę Nadzorczą,
Ocena transakcji zawieranych przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z jej
podmiotami powiązanymi oraz transakcji zawieranych przez podmiot powiązany
Spółki ze spółkami będącymi jej podmiotem zależnym w pierwszym półroczu 2020
roku,
Postępowanie mające na celu wybór doradcy dla RAFAKO S.A. odpowiedzialnego
za przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyboru inwestora dla Spółki,
Powołanie komitetu wspierającego Zarząd Spółki w kwestii wyboru doradcy
transakcyjnego,
Wybór doradcy do przygotowania planu naprawczego RAFAKO S.A.,
Przygotowanie projektu planu restrukturyzacji wraz z projektem propozycji
układowych,
Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 8 do Kontraktu na budowę bloku
energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno
III (2013/0928/Ri),

38. Wyrażenie zgody na zawarcie Ugody oraz Aneksu nr 9 dotyczących kontraktu z
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. nr 2013/0928/Ri na budowę 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 (w ramach postępowania mediacyjnego),
39. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 31 do Umowy kredytowej z dnia 7 lutego
2012 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z PKO BP S.A., dotyczącej limitu
kredytowego wielocelowego,
40. Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek
zależnych RAFAKO S.A. – RAFAKO EBUS sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz
RAFAKO MANUFACTURING sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu,
41. Wyrażenie zgody na zbycie przez RAFAKO S.A. udziałów w spółce RAFAKO EBUS
sp. z o.o.,
42. Wyrażenie opinii odnośnie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj.
Oddziału RAFAKO S.A. w Solcu Kujawskim.
III. Komitet Audytu Rady Nadzorczej.
W trakcie roku obrotowego 2020 zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej.
Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 roku
przedstawiał się następująco:
1. Pan Adam Szyszka - Przewodniczący,
2. Pan Przemysław Schmidt,
3. Pan Michał Maćkowiak.
W dniu 20 kwietnia 2020 roku powołano w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pana
Konrada Milczarskiego.
W dniu 2 czerwca 2020 roku powołano w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pana
Krzysztofa Gerulę oraz powołano jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Pana Przemysława Schmidta.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się
następująco:
1. Pan Przemysław Schmidt - Przewodniczący,
2. Pan Krzysztof Gerula,
3. Pan Konrad Milczarski.
1. Przemysław Schmidt - Członek Komitetu Audytu, jest osobą spełniającą ustawowe
kryteria niezależności, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości –
ukończył m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa, ukończył
szereg szkoleń w zakresie zarządzania i finansów oraz zasiadał w radach nadzorczych
spółek, w których był członkiem komitetów audytu. Przemysław Schmidt posiada wiedzę
i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, a które nabył pracując w
bankowości inwestycyjnej przez ponad 20 lat dla klientów związanych z branżą
budownictwa energetycznego, a także w trakcie blisko 8-letniego sprawowania funkcji
członka rady nadzorczej RAFAKO S.A.
2. Krzysztof Gerula – Członek Komitetu Audytu, jest osobą spełniającą ustawowe kryteria
niezależności, jest absolwentem Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego). Posiada
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dyplom MSP uprawniający do powołania do Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu
Państwa. Odbył szereg szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania
Komitetów Audytu Rad Nadzorczych. Krzysztof Gerula pełnił funkcje zarządcze w
krajowych i międzynarodowych organizacjach turystycznych, był również członkiem
Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz członkiem wielu Rad Nadzorczych
Spółek.
3. Konrad Milczarski - Członek Komitetu Audytu, jest absolwentem Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w
Szkole Głównej Handlowej oraz w zakresie zarządzania zasobami IT na Politechnice
Warszawskiej. Jest absolwentem programu MBA organizowanego przez Uniwersytet
Warszawski oraz University of Illinois (USA). Jest członkiem ACCA (The Association of
Chartered Certified Accountants). Konrad Milczarski posiada szeroką i ugruntowaną
wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora działów
związanych z restrukturyzacją i windykacją, finansami, rachunkowością i audytem
wewnętrznym oraz pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Banku
odpowiedzialnego za finanse, controling i ryzyko finansowe.
W 2020 roku Komitet Audytu RN odbył 12 posiedzeń w formie telekonferencji. Łącznie
Komitet Audytu podjął 2 Uchwały.
W trakcie posiedzeń w 2020 roku Komitet zajmował się następującymi sprawami:
1. Omówienie szacunku wyników finansowych Spółki za 2019 (publikacja F01 za 2019)
oraz wszystkich kwestii z tym związanych.
2. Omówienie wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2019.
3. Omówienie i zaopiniowanie Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2020.
4. Omówienie z biegłym rewidentem (Grant Thornton Polska) statusu badania i
kluczowych zagadnień dotyczących badania sprawozdań za 2019 rok.
5. Omówienie modelu i założeń, które służyły do sporządzenia testu na utratę wartości.
6. Omówienie z biegłym rewidentem (Grant Thornton Polska) podsumowania badania i
kluczowych zagadnień dotyczących badania sprawozdań za 2019 rok.
7. Przedstawienie Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. rekomendacji dotyczącej
przedłużenia umowy z biegłym rewidentem (Grant Thornton Polska) do dokonania
przeglądu i badania sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrachunkowy 2020 i
2021.
8. Przegląd Rozszerzonego Raportu Kwartalnego RAFAKO S.A. zawierającego
skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej i skrócone sprawozdanie
finansowe Spółki za okres 3 miesięcy 2020 roku.
9. Ocena niezależności Biegłego Rewidenta.
10. Przegląd sprawozdań finansowych RAFAKO S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A.
za I półrocze 2020 roku oraz wyników przeglądu przeprowadzonego przez Biegłego
Rewidenta.
11. Przegląd Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego RAFAKO S.A. zawierającego
skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej i skrócone sprawozdanie
finansowe Spółki za okres 9 miesięcy 2020 roku.
12. Omawianie bieżącej sytuacji Spółki.
Zgodnie z przyjętymi zasadami Komitet Audytu stosował główne założenia
opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania tj.:
1. Wybór podmiotu uprawnionego do badania dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania działa na
podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
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3. Nieważne z mocy prawa są klauzule umowne, które ograniczają możliwość wyboru przez
Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania.
4. Za ograniczające możliwość wyboru podmiotu uprawnionego do badania uznaje się m.in.
te klauzule, które nakazują wybór audytora spośród określonej kategorii lub spośród
wykazu podmiotów uprawnionych do badania.
5. Zarówno Rada Nadzorcza podczas dokonywania ostatecznego wyboru, jak i Komitet
Audytu na etapie ustalania rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi
dotyczącymi wyboru podmiotu uprawnionego do badania:
a) jakością wykonywanych prac audytorskich,
b) ceną zaproponowaną przez podmiot uprawniony do badania;
c) możliwością zapewnienia pełnego zakresu usług określonych przez RAFAKO S.A.;
d) dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o
podobnym profilu działalności;
e) dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek
zainteresowania publicznego;
f) kwalifikacjami zawodowymi i dotychczasowymi doświadczeniami osób bezpośrednio
zaangażowanych w prowadzone badanie;
g) możliwością przeprowadzenia badania w terminach określonych przez RAFAKO S.A.;
h) reputacją podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych;
i) potwierdzeniem niezależności i bezstronności podmiotu uprawnionego do badania już na
etapie procedury wyboru.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Komitet Audytu kieruje się zasadą rotacji
kluczowego biegłego rewidenta.
oraz główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci
firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem:
1. Biegły rewident, firma audytorska, która przeprowadza ustawowe roczne badanie
sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. lub przegląd półrocznego sprawozdania
finansowego RAFAKO S.A., a także podmiot powiązany z firmą audytorską lub
jakikolwiek członek sieci do której należy biegły rewident lub firma audytorska nie mogą
świadczyć w jakikolwiek sposób, bezpośredni lub pośredni dla RAFAKO S.A. ani
jednostek z nią powiązanych usług wskazanych art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 R. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz żadnych
innych usług nie będących czynnościami rewizji finansowej, z tym zastrzeżeniem, że
dopuszczalne jest świadczenie usług wskazanych w art. 136 ust. 2 Ustawy.
2. Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe jednostek
interesu publicznego oraz — w przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska
należą do sieci — każdy członek takiej sieci mogą świadczyć na rzecz badanej jednostki,
jej jednostki dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych inne niż zabronione usługi, o których mowa w § 2
jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową RAFAKO S.A. oraz pod
warunkiem, że świadczenie usług dodatkowych:
a) nie ma lub ma nieistotny — łącznie lub osobno — bezpośredni wpływ na badane
sprawozdania finansowe;
b) oszacowanie wpływu na badane sprawozdania finansowe jest udokumentowane
i wyjaśnione w dodatkowym sprawozdaniu Zarządu przekazanego do Komitetu Audytu;
c) biegły rewident lub firma audytorska przestrzegają zasad niezależności zgodnie
z przepisami prawa.
3. Zawarcie umowy na świadczenie usług dozwolonych (lub odpowiednio rozpoczęcie ich
stosowania w oparciu o umowę ramową) następuje po uzyskaniu uprzedniej zgody
Komitetu Audytu na świadczenie usług dodatkowych, wyrażonej w uchwale.
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4. Celem wyrażenia przez Komitet Audytu zgody na świadczenie usług dodatkowych
Zarząd RAFAKO S.A. zwraca się do Komitetu Audytu z odpowiednim wnioskiem,
przekazując jednocześnie członkom Komitetu Audytu opracowanie w zakresie
szacunkowego wpływu świadczenia usług dodatkowych na badanie sprawozdania
finansowego i niezależność.
5. Podjęcie przez Komitet Audytu uchwały w sprawie zgody na świadczenie usług
dodatkowych następuje po przeprowadzeniu uprzedniej oceny zagrożeń dla badania
sprawozdania finansowego i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta lub firmy
audytorskiej.
6. W razie potrzeby Komitet Audytu wydaje odpowiednie wskazania dotyczące
wykonywania usług dozwolonych.
Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała
obowiązujące warunki określone w Procedurze RAFAKO S.A. dotyczącej wyboru podmiotu
uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych.
Komitet Audytu Rady Nadzorczej działa na podstawie przepisów prawa oraz uchwalonego
przez Radę Nadzorczą Regulaminu działania Komitetu Audytu.
IV. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
W trakcie roku obrotowego 2020 zaszły zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń Rady
Nadzorczej.
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 roku
przedstawiał się następująco:
1. Pani Małgorzata Wiśniewska,
2. Pan Krzysztof Gerula,
3. Pan Michał Sikorski.
W dniu 13 maja 2020 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady
Nadzorczej Pana Macieja Stańczuka.
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku
przedstawiał się następująco:
1. Pan Maciej Stańczuk,
2. Pan Krzysztof Gerula,
3. Pan Michał Sikorski.
W 2020 roku Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ośmiokrotnie wyraził opinię dotyczącą
wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.
V. Zwięzła ocena sytuacji Spółki.
Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym
Spółki, sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAKO S.A., sprawozdaniu biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz analogicznie informacje zawarte w
sprawozdaniach skonsolidowanych za 2020 rok, a także procesy gospodarcze zachodzące
w Polsce i na świecie, dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
Audytor w swoim Sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego wskazał: „W nocie
7.4. dodatkowych not objaśniających do rocznego sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, że roczne
sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
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mimo, że Zarząd dostrzega istotne zagrożenie kontynuacji działalności będące wynikiem
szeregu niepewności. Kluczowe dla oceny kontynuacji działania Spółki są:
 zakończenie postępowania o zawarcie układu z wierzycielami Spółki,
 możliwość kontynuowania realizowanych kontraktów przy założeniu utrzymania stabilnej
marży oraz pozyskania w drodze negocjacji dodatkowych przychodów uwzględniających
roszczenia Spółki oraz rozliczenie umów, których realizacja została przerwana na skutek
wypowiedzenia umowy przez strony kontraktu,
 finansowanie zewnętrznymi źródłami w postaci kredytów, pożyczek i gwarancji
bankowych zarówno bieżącej działalności, jak i uwolnienie środków w postaci linii
gwarancyjnych umożliwiających Spółce pozyskiwanie odpowiedniego portfela zamówień,
 pozyskanie inwestora strategicznego dla Spółki.
Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę podejmowane działania związane z prowadzonym
postępowaniem restrukturyzacyjnym, prowadzonymi negocjacjami z inwestorami oraz
podwykonawcami oraz realizowaną strategią działania Spółki i Grupy Kapitałowej
obejmującą głęboką restrukturyzację działalności oraz dalsze plany dotyczące zapewnienia
finansowania spółki zależnej E003B7 Sp. z o.o. realizującej kontrakt na budowę bloku
energetycznego o mocy 910 MW, podjął decyzję o sporządzeniu rocznego sprawozdania
finansowego przy założeniu kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy po dniu bilansowym.
Kluczową kwestią dla założenia kontynuacji działania jest zawarcie porozumień z klientami
na projektach, w których jedna ze stron odstąpiła od dalszej realizacji umów przez Spółkę,
w tym przede wszystkim porozumienia z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. rozliczającego kontrakty na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk,
odcinek Goleniów-Płoty oraz Budowa Tłoczni Kędzierzyn oraz porozumienia z JSC
“VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” rozliczającego kontrakt na budowę bloku
kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.
W dniu 5 stycznia 2021 roku Spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. aneks do umowy limitu
kredytowego wielocelowego. Aneks zawiera przede wszystkim zmiany dotyczące terminu
wykorzystania i spłaty limitu kredytowego do dnia 31 stycznia 2022 roku oraz określa limit
łącznej sumy kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach limitu kredytowego do
kwoty 120,6 mln złotych, co zapewnia Spółce bieżące finansowanie działalności, jednak nie
zapewnia finansowania potencjalnych nowych kontraktów. Spółka ubiega się o pozyskanie
dodatkowych środków finansowych od Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Polityki Nowej
Szansy. Brak możliwości uzyskania zabezpieczeń kontraktowych ze strony sektora
finansowego w znaczący sposób utrudnia pozyskiwanie nowych zleceń.
Ponadto toczący się proces pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki, realizowany
przy wsparciu zewnętrznego doradcy, jeszcze się nie zakończył.”
Biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności za rok 2020 rok stwierdził,
że ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, oświadczył, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas
badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdza w sprawozdaniu z działalności
istotnych zniekształceń, z wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii opisanych Raporcie
biegłego z badania w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii.
Rada Nadzorcza identyfikuje zagrożenia wskazane przez Audytora do dnia sporządzenia
raportu, które na bieżąco były wskazywane w ramach realizowania bieżącego nadzoru ze
wskazywaniem wytycznych, które miały mitygować identyfikowane zagrożenia:
1. Spółka do dnia sporządzenia niniejszej opinii nie zawarła porozumień dotyczących
pozyskania w drodze negocjacji z Klientami dodatkowych przychodów
uwzględniających roszczenia Spółki oraz rozliczenie umów, których realizacja
została przerwana na skutek wypowiedzenia umowy przez strony kontraktu.
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2. Istnieje ryzyko w kontekście ostatecznego zawarcia układu przez Spółkę z
wierzycielami w ramach toczącego się uproszczonego postępowania
restrukturyzacyjnego. Brak jego zawarcia może zagrozić kontynuacji działalności
Spółki.
3. Spółka ma trudności w zakresie uzyskania niezbędnego finansowania dla nowych
przedsięwzięć, co uniemożliwia udział w procesach ofertowania.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki, plany i założenia Spółki związane z założeniami
modelu biznesowego uwzględniają możliwości rozliczenia aktywa z tytułu podatku
odroczonego do wysokości 24,1 mln PLN. Do tej wysokości został utworzony odpowiedni
odpis podatku odroczonego w księgach. Aktywo z tytułu podatku odroczonego
prezentowany w bilansie na dzień 31 grudnia 2020 roku obarczony jest ryzykiem realizacji
planów i założeń zgodnie z przewidywaniami.
Audytor ze względu na charakter zagrożeń nie mógł w świetle obowiązujących przepisów
wyrazić opinii o załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok,
niemniej Rada Nadzorcza w świetle stanowiska Zarządu oraz stopnia zaawansowania prac
w poszczególnych obszarach działalności Spółki zdając sobie sprawę z zagrożeń, wyraża
pozytywną opinię co do podejmowanych działań Zarządu. Podejmowane działania zgodnie
ze stanowiskiem Zarządu pozwalają przyjąć, że Spółka będzie w dalszym ciągu
kontynuowała działalność.
Na podstawie treści omawianego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww.
sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza według najlepszej
wiedzy, że:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zostało w ustalonym
przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także
przyjętymi zasadami rachunkowości,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku sporządzone zostało
w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, a także przyjętymi
zasadami rachunkowości,
3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju,
osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz ich wynik finansowy na dzień 31
grudnia 2020 roku.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, według najlepszej wiedzy,
że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spółki w 2020 roku osiągnęły
poziom 869 360 tysięcy złotych i były niższe w stosunku do przychodów ze sprzedaży roku
poprzedniego o 77 701 tysięcy złotych (tj. o 8,2%). Sprzedaż produktów i usług wyniosła 867
492 tysięcy złotych a sprzedaż materiałów wyniosła 1 868 tysięcy złotych. Spadek poziomu
sprzedaży odnotowany w 2020 roku wynika ze zmniejszenia zaangażowania na projektach
dotychczas realizowanych jak również z zaprzestania realizacji kontraktu dot. budowy bloku
kogeneracyjnego opalanego biopaliwem dla litewskiego klienta UAB VILNIAUS
KOGENERACINE JEGAINE.
W 2020 roku na rynku krajowym odnotowano wzrost sprzedaży o 16,4% w stosunku do roku
2019. W asortymencie bloki energetyczne i kotły sprzedaż wzrosła z 4 775 tysięcy złotych w
2019 roku do 59 209 tysięcy złotych w 2020r przede wszystkim w związku z realizacją
projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Radlinie” dla
JSW KOKS SA. Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w asortymencie urządzenia
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ochrony powietrza (o 63 987 tysięcy złotych), na co wpływ w szczególności miała realizacja
kontraktów dot. modernizacji bloków 3-6 oraz 8-12 w Bełchatowie dla PGE GiEK S.A.) jak
również w asortymencie budownictwo, gdzie przychody wzrosły o 16 079 tysięcy złotych.
Największy spadek przychodów zanotowano w asortymencie zespoły oraz części maszyn i
urządzeń energetycznych i usługi z tym związane gdzie sprzedaż za 2020r wyniosła 19 722
tysiące złotych natomiast w 2019r. było to 83 795 tysięcy złotych. Wartość sprzedaży
zagranicznej za 2020 rok zmniejszyła się o 158 662 tysięcy złotych i wyniosła 294 541
tysięcy złotych, co oznacza spadek o 35% względem sprzedaży za rok 2019. Jednocześnie
udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 33,9% co jest wynikiem niższym
od zeszłorocznego o 14 punków procentowych.
Spadek sprzedaży zagranicznej dotyczył głównie asortymentu związanego z blokami
energetycznymi i kotłami. Sprzedaż produktów z tego asortymentu wyniosła 174 456 tysięcy
złotych (336 345 tysięcy złotych w 2019 roku), co oznacza spadek o 48,1% r/r. Mniejsze
zaangażowanie wynika przede wszystkim z wypowiedzenia realizacji budowy bloku
w Wilnie. Wzrost sprzedaży o 4,2% odnotowano w asortymencie zespoły oraz części
maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane, na co wpływ miały szczególnie
kontrakty dla CNIM oraz Valmet Technologies.

W 2020 roku Spółka osiągnęła ujemne wyniki na wszystkich poziomach rachunku
zysków i strat:
1. strata brutto na sprzedaży wyniosła 140 928 tysięcy złotych w porównaniu do
124 464 tysiące złotych straty za 2019 rok,
2. strata na działalności operacyjnej wyniosła 279 284 tysiące złotych w porównaniu
do straty na poziomie 250 395 tysięcy złotych za 2019 rok,
3. strata netto wyniosła 297 523 tysiące złotych w porównaniu do straty na poziomie
284 644 tysiące złotych za 2019 rok.
Wskaźnik „płynności bieżącej” (stanowiący relację aktywów obrotowych do
zobowiązań krótkoterminowych) w konsekwencji poniesionej straty spadł i wyniósł
0,60. Spółka jest narażona na wysokie ryzyko utraty płynności tj. zdolności do
terminowego regulowania zobowiązań finansowych.
Na skutek pogorszenia się płynności RAFAKO oraz kluczowych parametrów i
wskaźników finansowych w pierwszym półroczu 2020 r. Zarząd RAFAKO S.A. podjął
decyzję o złożeniu w dniu 2 września 2020 roku wniosku do Monitora Sądowego i
Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie
układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przedmiotowe
obwieszczenie zostało skutecznie opublikowane w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym w dniu 7 września 2020 roku. W chwili sporządzenia niniejszego
sprawozdania konieczne jest uprawomocnienie postanowienia sądu o zatwierdzeniu
układu z wierzycielami RAFAKO S.A.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej RAFAKO
w 2020 roku osiągnęły poziom 1 207 766 tysięcy złotych i były niższe w stosunku do roku
poprzedniego o 37 138 tysięcy złotych. Sprzedaż produktów i usług wyniosła 1 203 503
tysięcy złotych, natomiast przychody ze sprzedaży materiałów wyniosły 4 263 tysięcy
złotych.
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Spadek poziomu sprzedaży odnotowany w 2020 roku wynika ze zmniejszenia
zaangażowania na projektach dotychczas realizowanych w RAFAKO S.A. (jednostka
dominująca) jak również z zaprzestania realizacji przez RAFAKO kontraktu dot. Budowy
bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem dla litewskiego klienta UAB VILNIAUS
KOGENERACINE JEGAINE.
W 2020 roku na rynku krajowym odnotowano wzrost sprzedaży o 15,6% w stosunku do roku
2019. Największe wzrosty na rynku krajowym nastąpiły w asortymencie urządzenia ochrony
powietrza wzrost sprzedaży o 72 103 tysięcy złotych oraz w asortymencie bloki
energetyczne i kotły gdzie sprzedaż wzrosła o 55 801 tysięcy złotych. W asortymencie
urządzenia ochrony powietrza zmiana ta wynika głównie z realizacji kontraktów dot.
Modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 3-6 oraz 8-12 dla PGE GiEK w
Bełchatowie. Zmiana w asortymencie bloki energetyczne i kotły wynikała przede wszystkim z
realizacji projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w
Radlinie” dla JSW KOKS SA.
Znaczny spadek sprzedaży na rynku krajowym odnotowano w asortymencie zespoły oraz
części maszyn i urządzeń energetycznych gdzie przychody spadły o 81 417 tysięcy złotych
co wynika to głównie ze spadku sprzedaży jednostki dominującej w tym asortymencie.
Wartość sprzedaży zagranicznej za 2020 rok zmniejszyła się o 159 592 tysięcy złotych i
wyniosła 301 306 tysięcy złotych, co oznacza spadek o 34,6% względem sprzedaży za
rok 2019. Jednocześnie udział sprzedaży zagranicznej w kontekście sprzedaży ogółem
wyniósł 24,9% co jest wynikiem niższym od zeszłorocznego o 12,1 punktu
procentowego.
Spadek sprzedaży zagranicznej dotyczył głównie asortymentu bloki energetyczne i kotły.
Sprzedaż produktów z tego asortymentu wyniosła 174 494 tysięcy złotych (wobec 342 475
tysięcy złotych w 2019 roku), co oznacza spadek o 48,6% r/r. Mniejsze zaangażowanie
wynika przede wszystkim z wypowiedzenia realizacji budowy bloku w Wilnie. Wzrost
sprzedaży o 7,5 punktu procentowego odnotowano w asortymencie zespoły oraz części
maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane wpływ na ten asortyment miały
kontrakty dla CNIM oraz Valmet Technologies oraz kontrakty spółek zależnych.
W 2020 roku Grupa kapitałowa RAFAKO osiągnęła ujemne wyniki na wszystkich poziomach
rachunku zysków i strat:
1. strata brutto na sprzedaży wyniosła 188 449 tysięcy złotych w porównaniu do 287
295 tysięcy złotych straty za 2019 rok,
2. strata na działalności operacyjnej wyniosła 308 085 tysięcy złotych w porównaniu do
straty na poziomie 437 561 tysięcy złotych za 2019 rok,
3. strata netto wyniosła 328 190 tysięcy złotych w porównaniu do straty na poziomie
477 586 tysięcy złotych za 2019 rok.
Pomimo podjętych działań Spółka i Grupa nie ustrzegła się wpływu epidemii na realizację
zawartych kontraktów. Rozwój epidemii w 2020 spowodował wystąpienie trudności
związanych z wydłużeniem procesu dostaw, wzrostem cen materiałów, ograniczeniami w
dostępności własnych pracowników jak i pracowników naszych podwykonawców oraz
ograniczenie dostępu do placów budów. Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco
monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie działania celem ograniczenia negatywnego
wpływu zaistniałej sytuacji na działalność operacyjną Spółki i Grupy a jej priorytetem jest
zachowanie ciągłości działania oraz bezpieczeństwo pracowników i interesariuszy.
W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i wypełniana jest funkcja audytu
wewnętrznego. Powołany został Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny za
funkcję audytu wewnętrznego, podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a
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funkcjonalnie Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej. Kierownik Biura
Audytu Wewnętrznego ma możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej. Z
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i wypełniania funkcji Audytu Wewnętrznego
okresowo sporządzane są przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Zarząd raporty do Komitetu
Audytu i Rady Nadzorczej. Audyt Wewnętrzny funkcjonuje w oparciu o przyjęty Regulamin
Kontroli Wewnętrznej, a także w oparciu o międzynarodowe standardy audytu
wewnętrznego. W odniesieniu do Kierownika Biura Audytu Wewnętrznego zastosowanie
mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych
standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Wobec spełnienia wymogu
niezależności organizacyjnej, audyt wewnętrzny wykonuje swe zadania obiektywnie i
niezależnie.
Zarząd przyjął również stosowną Politykę Zarządzania Ryzykiem, która jest stale
dostosowywana do zmieniających się warunków gospodarczych. Spółka przeprowadza
okresowe przeglądy poszczególnych kategorii ryzyk w celu antycypacji możliwych zagrożeń
i potencjalnych skutków ich wystąpienia.
Rada Nadzorcza (w tym poprzez Komitet Audytu) uczestniczy w procesie kontroli i
zarządzania ryzykiem w sprawozdawczości finansowej, dokonując przeglądu okresowych
sprawozdań finansowych przed ich upublicznieniem oraz rocznej oceny sprawozdań
finansowych sporządzanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza posiada kompetencje do
zatwierdzania budżetów rocznych i planów wieloletnich, handlowych ofert wiążących,
zbywania i nabywania nieruchomości, zbywania i nabywania akcji i udziałów. Ponadto
dokonuje bieżącej analizy ekonomicznej dotyczącej działalności operacyjnej, finansowej i
inwestycyjnej. Rada Nadzorcza, w miarę potrzeb, deleguje swoich członków do pełnienia
określonych czynności nadzorczych lub do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu.
W ramach Rady Nadzorczej został wyłoniony Komitet Audytu zgodnie Ustawą z dnia 11
maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym,
którego zadania zostały określone w tej Ustawie, a także doradztwo na rzecz Rady
Nadzorczej, między innymi, w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości
budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki.
Zarząd okresowo omawia z Radą Nadzorczą potencjalne i zaszłe zdarzenia z zakresu
zarządzania ryzykiem i compliance. Zarząd i Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego
dokonują oceny skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego i systemu kontroli
wewnętrznej. Ocena pozostałych systemów i funkcji dokonywana jest przez Zarząd wspólnie
z kadrą zarządzającą. Zarząd okresowo omawia ww. kwestie z Radą Nadzorczą.
Wyżej wymienione systemy są stale doskonalone i dostosowywane do aktualnej sytuacji
ekonomicznej Spółki i zmiennego otoczenia rynkowego.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez spółkę obowiązków
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych
w Regulaminie Giełdy, Rozporządzenia MAR oraz przepisach dotyczących informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w
szczególności rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
Zasady i rekomendacje wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
stosowane przez spółkę zostały przyjęte przez Zarząd, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą
Spółki i opublikowane na stronie internetowej spółki.
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Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również politykę sponsoringową stosowaną przez
Spółkę, która realizowana jest w miarę możliwości budżetowych według założeń
opublikowanych na stronie internetowej spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, polityka
sponsoringowa Spółki wyraża założenia społecznej odpowiedzialności biznesu Spółki i służy
nie tylko interesom Spółki i jej akcjonariuszy, ale także jej pozostałym interesariuszom.
W
związku
z
wprowadzeniem
od
kwietnia
2020
roku
programu
oszczędnościowego, a następnie rozpoczęciem, we wrześniu 2020 roku restrukturyzacji,
Spółka zawiesiła prowadzenie działalności charytatywnej i sponsoringowej.
W roku 2021 największy wpływ na rozwój i perspektywy Spółki będą miały następujące
czynniki i wydarzenia:













skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji działalności gospodarczej
RAFAKO oraz doprowadzenie do uprawomocnienia układu z wierzycielami
RAFAKO,
utrzymanie płynności finansowej,
uzyskanie pojemności dłużnej celem uzupełnienia kapitału obrotowego oraz
uzyskania możliwości wystawiania gwarancji związanych z ubieganiem się o nowe
kontrakty,
dokonanie rozliczeń w związku z wypowiedzeniem kontraktu na budowę bloku
kogeneracyjnego w Wilnie JSC VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ,
dokonanie rozliczeń w związku w wypowiedzeniem kontraktów na budowę Tłoczni
Kędzierzyn oraz budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek GoleniówPłoty przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dokończenie realizacji Kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW
na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II,
zawarcie aneksu nr 3 z JSW Koks w związku realizacją kontraktu na budowę bloku
energetycznego opalanego gazem koksowniczym w EC Radlin,
powodzenie procesu pozyskania inwestora w szczególności poprzez sprzedaż przez
PBG 33,32% pakietu akcji RAFAKO oraz zapewnienie finansowania
bezpośredniego,
realizacja znaczących kontraktów na rynku krajowym i zagranicznym, obejmująca
budowę nowoczesnych kotłów, instalacji odsiarczania spalin, części ciśnieniowych
kotłów,
realizacja programu dezinwestycji oraz optymalizacji kosztowej,
zdobycie nowych kontraktów, w tym przede wszystkim zapewniających
wykorzystanie zdolności produkcyjnej,
wypracowywanie dodatniej marży na kontraktach.

Spółka nie planuje ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych w 2021 roku.
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