
 

  
 
 
  
 

 

 RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO                                 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 08-09-2021 

 
 

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno [RB 30/2021]. 
 
 
Treść raportu: 

 
Zarząd RAFAKO S.A. („Emitent”, „Wykonawca z Kontraktu”), w nawiązaniu do raportu 
bieżącego numer 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku informującego o zawarciu z Nowe 
Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („Zamawiający”) umowy na budowę bloku 
energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – 
Elektrownia II („Blok”) („Kontrakt”), raportu bieżącego numer 61/2020 z dnia 13 listopada 2020 
roku informującego o dokonaniu odbioru Bloku i przekazaniu go do eksploatacji, a także o 
zawarciu ugody z Zamawiającym i aneksu do Kontraktu, jak również raportu bieżącego numer 
28/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku informującego o zawarciu aneksu numer 11 do Kontraktu 
i zleceniu Emitentowi prac dodatkowych dotyczących Bloku, jak również zwiększeniu 
wynagrodzenia Emitenta z Kontraktu, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 8 września 
2021 roku spółka E003B7 sp. z o.o. (spółka, w której Emitent posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym) oraz Emitent wezwali Zamawiającego do niezwłocznego wyjaśnienia, w 
terminie do dnia 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami 
elementów Bloku w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku, a także: 
 
1. Poinformowali Zamawiającego, iż w związku z niewyjaśnieniem przez Zamawiającego 

przyczyn rzeczonych zdarzeń i nieprawidłowości/ zaniedbań Zamawiającego, a także 
istniejącym ryzykiem, iż warunki panujące na Bloku nadal stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osób, pozostających na jego terenie, Wykonawca z Kontraktu zamierza 
wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na Bloku do czasu uzyskania 
informacji o braku zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, a wstrzymanie tych prac 
wpłynie na termin ponownego uruchomienia Bloku; 

 
2. Zastrzegli, iż wezwanie do wyjaśnienia przyczyn w/w zdarzeń oraz 

nieprawidłowości/ zaniedbań, a także złożenia pisemnych wyjaśnień wraz z informacją na 
temat działań zapobiegających powstaniu takich zdarzeń w przyszłości, zostało skierowane 
pod rygorem odstąpienia przez Wykonawcę z Kontraktu od Kontraktu, po bezskutecznym 
upływie zakreślonego terminu 15 września 2021 roku.  

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