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Temat:  Podpisanie protokołu uzgodnień z Westinghouse Electric Company LLC 
         [RB 4/2022]. 
 
 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 21 stycznia 2022 roku doszło do podpisania pomiędzy Emitentem oraz 
Westinghouse Electric Company LLC z siedzibą w Cranberry Township („WESTINGHOUSE”) 
Protokołu uzgodnień (Memorandum of Understanding), którego przedmiotem jest niewyłączna 
współpraca w zakresie wsparcia WESTINGHOUSE przez RAFAKO w odniesieniu do projektu 
WESTINGHOUSE w przedmiocie ubiegania się o możliwość budowy elektrowni jądrowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy, Republiki Słowenii i Republiki Czeskiej z 
wykorzystaniem opracowanej przez WESTINGHOUSE technologii reaktora AP1000® 
(„Protokół” i „Projekt”).  
 
Zgodnie z Protokołem, współpraca jego Stron, będzie zbudowana na założeniu współpracy w 
zakresie wsparcia WESTINGHOUSE przez RAFAKO, poprzez wniesienie wartości dodanej, 
na potrzeby pozyskania przez WESTINGHOUSE w związku z Projektem zamówień na 
budowę elektrowni jądrowych z wykorzystaniem opracowanej przez WESTINGHOUSE 
technologii reaktora AP1000®. Przedmiotem Protokołu jest: 
 
1. Wyrażenie przez jego Strony zamiaru współpracy w zakresie wsparcia 

WESTINGHOUSE przez RAFAKO w odniesieniu do ofert składanych w ramach 
Projektu; 

 
2. Wyrażenie przez RAFAKO zamiaru zaprezentowania WESTINGHOUSE tego, jak 

zaangażowanie i udział RAFAKO w Projekcie może zwiększyć szanse na wybór ofert 
składanych w ramach Projektu; 

 
3. Zamiar omówienia przez RAFAKO i WESTINGHOUSE potencjalnego zakresu prac 

RAFAKO w ramach Projektu – w przypadku pozyskania przez WESTINGHOUSE 
zamówień na budowę elektrowni jądrowych z wykorzystaniem opracowanej przez 
WESTINGHOUSE technologii reaktora AP1000®, co dotyczy w szczególności, lecz nie 
wyłącznie konstrukcji stalowych, mniejszych modułów i instalacji modułowych. 

 
W Protokole zastrzeżono, iż: 
 
1. Protokół nie ustanawia gwarancji dalszej współpracy Stron, a nadto, poza rozmowami 

dotyczącymi kwestii, o których mowa w punktach 1. – 3. powyżej, nie stanowi źródła 
wiążących dla Stron zobowiązań; 
 

2. Nie zastrzega on wyłączności pomiędzy jego Stronami, w odniesieniu do kwestii nim 
uregulowanych. 
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W Protokole postanowiono także, iż podlega on prawu szwedzkiemu, a wynikające z niego 
spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez trzech arbitrów zgodnie z obowiązującymi w 
danym czasie regulaminem Międzynarodowej Izby Handlowej w Sztokholmie, zaś 
rozstrzygnięcie arbitrażowe będzie wiążące i ostateczne dla Stron Protokołu. 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
 
Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu 

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu 


