
 

  

 

 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-06-30 
 

 

Temat: Podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie współpracy z Korea Hydro & 
Nuclear Power Co., Ltd. [RB 44/2022]. 

 
 
Treść raportu: 

 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości 

publicznej, że w dniu 30 czerwca 2022 roku doszło do podpisania pomiędzy Emitentem oraz 
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. z siedzibą w Gyeongju („KHNP”) Protokołu uzgodnień 
w przedmiocie współpracy (Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation) 
(„Protokół”). 

 
Zgodnie z Protokołem, jego przedmiotem jest wyrażenie przez Emitenta i KHNP woli 

dążenia do:  
 

1. współpracy w zakresie: (i) udziału w nowych projektach jądrowych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów, (ii) doradztwa w zakresie projektu jądrowego na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (iii) komunikacja z rządem Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz innymi przedsiębiorcami w zakresie projektu jądrowego, (iv) badań i rozwoju w 
zakresie projektu jądrowego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Koreą Południową, (v) 
wsparcia inżynieryjnego przy projektach nowych bloków elektrowni jądrowej na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz (vi) dostaw wybranych urządzeń, w tym zbiorników 
ciśnieniowych i wymienników ciepła (z tym zastrzeżeniem, iż zakres dostaw zostanie 
uzgodniony na dalszych etapie współpracy), a także  

 
2. wymiany informacji i danych w przedmiocie współpracy, o której mowa w punkcie 1. 

powyżej. 
 
W Protokole uzgodniono, iż zakres współpracy, o której traktuje Protokół, może zostać 

rozszerzony w drodze zmiany Protokołu. 
 
Zgodnie z Protokołem wszedł on w życie z chwilą jego podpisania i został zawarty na 

okres 5 (pięciu) lat od tej chwili, z zastrzeżeniem możliwości jego wypowiedzenia, na 
warunkach określonych w Protokole.  

 
W Protokole zastrzeżono, iż:  
 

1. nie stanowi on źródła wiążących zobowiązań Emitenta i KHNP, za wyjątkiem postanowień 
dotyczących zachowania poufności, okresu obowiązywania Protokołu i zasad jego 
wypowiedzenia, jak również prawa i zasad rozstrzygania sporów;  

 
2. nie stanowi podstawy do nabycia przez jedną ze Stron Protokołu od drugiej Strony 

Protokołu jakichkolwiek praw (w tym własności intelektualnej) do informacji i danych 
wymienionych w następstwie współpracy i wymiany danych oraz informacji będących 
przedmiotem Protokołu. 
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W Protokole postanowiono także, iż podlega on prawu austriackiemu, a wynikające z 

niego spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy 
Międzynarodowej Izby Handlowej, w składzie trzech arbitrów, zgodnie z Regulaminem 
Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, 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 

 


