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Temat: Podpisanie aneksu do umowy z JSW KOKS S.A. [RB 3/2022].
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
Emitenta numer 47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu przez
Emitenta i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu („JSW KOKS”) wstępnego porozumienia co
do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji, jak również w nawiązaniu do raportu
bieżącego Emitenta numer 50/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku informującego o uzgodnieniu
przez Emitenta i JSW KOKS warunków aneksu („Aneks”) do Umowy nr NR/18/U/2019 z dnia
12 czerwca 2019 roku, na mocy której Emitent realizuje na rzecz JSW KOKS przedsięwzięcie
inwestycyjne o nazwie: „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. –
Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A.
Oddział KKZ – Koksownia Radlin” („Umowa” i „Zadanie Inwestycyjne”), niniejszym podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 13 stycznia 2022 roku doszło do podpisania Aneksu.
Istotne postanowienia Aneksu, obejmują:
1. Podział wskazanych w Aneksie etapów rozliczeniowych Umowy na mniejsze części, z
tym zastrzeżeniem, iż zawarcie Aneksu nie wpływa na obowiązujący Harmonogram
Realizacji Umowy tj. nie zmienia terminów realizacji poszczególnych prac składających
się na etapy rozliczeniowe Umowy;
2. Zobowiązanie Emitenta do zawarcia, ze spełniającymi określone w Aneksie kryteria,
podwykonawcami/podmiotami umów podwykonawczych lub porozumień wiążących się
z umowami podwykonawczymi;
3. Zobowiązanie Emitenta do podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia realizacji
określonych prac, w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym zwiększenia
liczby frontów dostępnych do realizacji, jak również liczby zaangażowanych
pracowników Emitenta, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;
4. Rozpoczęcie przez Emitenta realizacji możliwych do wykonania prac w zakresie
opracowania projektów oraz dokumentów, które są niezbędne dla faktycznego
wykonania rozszerzeń lub zmian realizowanego Zadania Inwestycyjnego, w zakresach
określonych w Aneksie, z zastrzeżeniem, że:
i.

kwestia tego, czy i na jakich zasadach dojdzie do powierzenia Emitentowi
realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian Zadania Inwestycyjnego,
będzie stanowiła przedmiot dalszych ustaleń oraz rozmów Emitenta i JSW
KOKS w ramach mediacji, o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer
47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku („Mediacja”);

ii.

celem Aneksu, w przedmiotowej materii, jest zapewnienie realizacji prac
przygotowawczych, w trakcie trwania Mediacji tak, by w przypadku osiągnięcia w
ramach Mediacji porozumienia, nie doszło do przesunięcia w czasie momentu

rozpoczęcia realizacji poszczególnych prac wynikających z rozszerzeń lub zmian
Zadania Inwestycyjnego;
iii.

w przypadku, gdy w ramach Mediacji zostanie osiągnięte porozumienie co do
powierzenia Emitentowi realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian
Zadania Inwestycyjnego, powierzenie to zostanie uregulowane w drodze
odrębnego aneksu do Umowy;

iv.

w przypadku, gdy w ramach Mediacji nie zostanie osiągnięte porozumienie co do
powierzenia Emitentowi realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian
Zadania Inwestycyjnego, wszelkie wypracowane przez Emitenta wyniki prac, o
których mowa w punkcie 4. powyżej, a które są niezbędne dla faktycznego
wykonania rozszerzeń lub zmian realizowanego Zadania Inwestycyjnego,
pozostaną własnością Emitenta, a fakt podjęcia tych prac nie będzie stanowił dla
Emitenta podstawy dla formułowania roszczeń względem JSW KOKS, w tym w
szczególności roszczeń związanych z poniesionymi kosztami albo wydatkami lub
odnoszących się do ewentualnego wynagrodzenia za rozpoczęcie prac w
zakresie opracowania projektów oraz dokumentów przez Emitenta;

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Aneks:
1. nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy Emitentem i JSW KOKS sporów;
2. nie oznacza wycofania się z przez Emitenta i JSW KOKS z dotychczasowych
stanowisk, czy też potwierdzenia stanowiska jednej ze Stron Umowy przez drugą
Stronę;
3. nie kończy Mediacji;
4. nie uchyla skutków wynikających z dotychczasowej korespondencji Stron Umowy;
5. nie stanowi zrzeczenia się przez Emitenta i JSW KOKS uprawnień wynikających z
Umowy lub przepisów prawa.

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