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Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy z Nowe Jaworzno Grupa
TAURON sp. z o.o. [RB 24/2022].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów
bieżących: (i) 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 (Ugoda i
rzeczone aneksy łącznie „Dokumentacja Ugodowa”), i (ii) numer 16/2022 z dnia 2 marca
2022 roku informującego o zawarciu w dniu 2 marca 2022 roku pomiędzy Wykonawcą i NJGT
przy udziale Spółki Zależnej, porozumienia („Porozumienie”), którego przedmiotem jest
przekazanie Wykonawcy prowadzenia prac eksploatacyjnych, wskazanych w Porozumieniu i
na zasadach w nim określonych, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 14 kwietnia 2022
roku doszło do zawarcia pomiędzy Wykonawcą i NJGT aneksu numer 15 do Kontraktu
(„Aneks numer 15”).
Istotne postanowienia Aneksu numer 15 obejmują:
1.

2.

3.

4.

Zlecenie Wykonawcy dodatkowych świadczeń i prac określonych w Aneksie numer 15,
a w tym prac eksploatacyjnych, o których mowa w Porozumieniu („Prace
Eksploatacyjne”). Zarząd Emitenta wyjaśnia, że są to inne świadczenia i prace
dodatkowe, niż te, dla których doprowadzenie przez Wykonawcę do ponownej
synchronizacji Bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym – o której mowa w
raporcie bieżącym Emitenta numer 23/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, stanowiło
zgodnie z Dokumentacją Ugodową warunek ich zlecenia;
Potwierdzenie, iż dodatkowe świadczenia oraz prace, o których mowa powyżej, mają na
celu poprawienie funkcjonalności Bloku, a także będą źródłem licznych korzyści
technicznych, technologicznych, jak i ekonomicznych po stronie NJGT;
Uzgodnienie, iż Prace Eksploatacyjne zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę do
dnia 30 czerwca 2022 roku, a także warunków ich prowadzenia, zbieżnych zasadniczo z
określonymi w Porozumieniu;
Zmiany, związane z okolicznościami z punktów 1. i 3. powyżej, w zakresie
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz Ramowego Harmonogramu Realizacji
Kontraktu, które to zmiany nie skutkują jednak zmianą terminu ponownej synchronizacji
Bloku, jak również terminu zakończenia Okresu Przejściowego określonych w
Dokumentacji Ugodowej – aktualne pozostają następujące terminy umowne: (i) do dnia
29 kwietnia 2022 roku w odniesieniu do ponownej synchronizacji Bloku (synchronizacja

5.

6.

nastąpiła w dniu 14 kwietnia 2022 roku, co zostało podane do wiadomości publicznej w
raporcie bieżącym Emitenta numer 23/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku) i (ii) do dnia
30 października 2022 roku w odniesieniu do zakończenia Okresu Przejściowego;
Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z Kontraktu o kwotę łączną 19.208.435,00 zł
(słownie: dziewiętnaście milionów dwieście osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć
złotych 00/100) netto;
Udzielenie NJGT dodatkowego okresu gwarancji na wskazane w Aneksie numer 15
elementy oraz urządzenia Bloku, w wymiarze 12 miesięcy.

Aneks numer 15, zgodnie z jego postanowieniami, wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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