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Temat: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta listu intencyjnego z Siemens Energy 

Global GmbH & Co. KG i Siemens Energy sp. z o.o. (RB 7/2022). 
 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 30 stycznia 2022 roku doszło do podpisania pomiędzy RAFAKO INNOVATION sp. z 
o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale 
zakładowym („Spółka Zależna”), jak również Siemens Energy Global GmbH & Co. KG z 
siedzibą w Monachium i Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie te dwie 
Spółki - „Siemens”), listu intencyjnego, którego przedmiotem jest współpraca jego Stron w 
zakresie pozyskiwania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków 
energetycznych klasy 200 MWe, a także w przypadku pozyskania tego rodzaju zamówień, 
współpraca – w formie podwykonawstwa – Stron tego listu intencyjnego przy realizacji tych 
prac („List Intencyjny”).   
 
Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego: 
 
1. Spółka Zależna i Siemens, będą wspólnie i w dobrej wierze dążyć do wypracowania 

wspólnych ofert handlowych, jak również promować ich rozwiązania techniczne, w celu 
pozyskania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków 
energetycznych klasy 200 MWe; 
 

2. W przypadku, gdy Spółka Zależna lub Siemens, na skutek działań, o których mowa w 
punkcie 1. powyżej uzyska zamówienie na realizację prac mających na celu 
modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, to będzie korzystać z usług 
drugiej Strony Listu Intencyjnego (Spółka Zależna lub Siemens w zależności od 
przypadku) jako wskazanego podwykonawcy na zasadzie wyłączności; 
 

3. Uzgodnienie, o którym mowa w punkcie 2. powyżej, z zastrzeżeniem punktu 5. poniżej, 
będzie obowiązywać w okresie 5 lat od wejścia w życie Listu Intencyjnego; 
 

4. Współpraca, o której traktuje List Intencyjny, ma dotyczyć terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Europy Środkowo – Wschodniej, Republiki Serbii, Macedonii Północnej, 
Republiki Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny;  
 

5. Nie stanowi on podstawy do kierowania przez żadną ze Stron Listu Intencyjnego 
jakichkolwiek roszczeń wobec drugiej Strony. 

 
W Liście Intencyjnym postanowiono także, iż podlega on prawu polskiemu, a wynikające z 
niego spory – jeśli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie - będą podlegały rozstrzygnięciu w 
postepowaniu arbitrażowym, zgodnie z regulaminem arbitrażowym Międzynarodowej Izby 
Handlowej (ICC), a miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa.  
 
List Intencyjny wszedł w życie w dniu 30 stycznia 2022 roku. 
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Prace mające na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, o których 
traktuje List Intencyjny, dotyczą komercjalizacji technologii opracowanych przez Emitenta we 
współpracy w formule konsorcjum ze Spółką Zależną, w ramach ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu „Program Bloki 200+. Innowacyjna 
technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”. 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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