RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE
DATA SPORZĄDZENIA: 2022-03-02
Temat: Zawarcie porozumienia dotyczącego kontraktu łączącego RAFAKO S.A. z Nowe
Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. [RB 16/2022].
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
numer 45/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem,
E003B7 sp. z o.o. - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym
(„Spółka Zależna”), Mostostal Warszawa S.A. („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie
„Wykonawca”) oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) ugody dotyczącej
Kontraktu 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” („Kontrakt” i „Ugoda”, zaś
blok będący przedmiotem Kontraktu „Blok”), jak również pomiędzy Wykonawcą i NJGT,
związanych z zawarciem Ugody aneksów numer 13 i 14 do Kontraktu, podaje do wiadomości
publicznej, że w dniu 2 marca 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Wykonawcą i NJGT
przy udziale Spółki Zależnej, porozumienia („Porozumienie”), którego przedmiotem jest
przekazanie Wykonawcy prowadzenia prac eksploatacyjnych na czas uruchomienia Bloku.
Zgodnie z istotnymi postanowieniami Porozumienia:
1. Wykonawca zobowiązał się do prowadzenia na własną odpowiedzialność i ryzyko od
dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku prac eksploatacyjnych, w
rozumieniu §2 pkt 3) lit. a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1210) („Rozporządzenie”), mających na celu uruchomienie Bloku,
wskazanych w Porozumieniu i na zasadach w nim określonych;
2. Wykonawca zobowiązał się do:
i.
ii.

iii.

opracowania Instrukcji Bezpiecznego Prowadzenia Prac Uruchomieniowych
Bloku w terminie 3 dni od daty zawarcia Porozumienia;
opracowania Projektu Organizacji Uruchomienia Bloku zgodnie z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu w terminie 10 dni od daty zawarcia
Porozumienia, a także,
przedstawienia NJGT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania
Porozumienia, harmonogramu Uruchomienia Bloku;

3. NJGT zobowiązała się do współdziałania z Wykonawcą, przy prowadzeniu prac
eksploatacyjnych, o których mowa w punkcie 1. powyżej, w zakresie określonym w
Porozumieniu;
4. Porozumienie zostało zawarte na czas wykonania prac eksploatacyjnych, o których
mowa w punkcie 1. powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 roku;

5. Wykonawca i NJGT zobowiązali się do zawarcia aneksu do Kontraktu, w którym
określą szczegółowe warunki realizacji prac dotyczących uruchomienia Bloku, a także
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu czynności objętych Porozumieniem, którego
wysokość nie będzie wyższa niż 14.999.000,00 zł (czternaście milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100) netto – aneks ten zostanie zawarty
do dnia 15 kwietnia 2022 roku, przy czym uzgodniono, iż Porozumienie będzie
realizowane także przed formalnym zawarciem tego aneksu.

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

