
 

  

 

 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-08 
 

 

Temat: Zawarcie ugody z Mostostal Warszawa S.A.  (RB 53/2022). 
 
 

Treść raportu:  
 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów 
bieżących Emitenta: (i) numer 16/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku informującego o 
otrzymaniu przez Emitenta oświadczenia Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Mostostal Warszawa”) o odstąpieniu od umowy na projekt, dostawę i montaż rusztu, kotła i 
instalacji oczyszczania spalin dla dwóch linii ZTUO Szczecin („Oświadczenie MW” i 
„Umowa”), (ii) numer 19/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku informującego o stanowisku 
Emitenta wobec Oświadczenia MW, a także numer 21/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku 
informującego o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w części 
niewykonanej, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 8 lipca 2022 roku doszło do 
zawarcia pomiędzy RAFAKO i Mostostal Warszawa ugody, na mocy której rozstrzygnięto 
ostatecznie o roszczeniach Emitenta i Mostostal Warszawa związanych z Umową („Ugoda”).  
 
Na mocy Ugody, Mostostal Warszawa dokona na rzecz Emitenta, zgodnie z postanowieniami 
Ugody, płatności kwoty 15.432.359,04 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści dwa 
tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 04/100). W Ugodzie postanowiono, iż jej 
zawarcie oraz płatność w/w kwoty na rzecz Emitenta, wyczerpuje wszelkie wzajemne 
roszczenia Emitenta i Mostostal Warszawa związane z Umową, co nie dotyczy jednak 
uprawnień lub roszczeń Mostostal Warszawa z tytułu rękojmi i gwarancji jakości powstałych 
do dnia zawarcia Ugody.  
 
Zawarcie Ugody stanowi zdarzenie mające pozytywny wpływ na wynik finansowy Emitenta w 
kwocie 13.132.359,04 zł (trzynaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 
dziewięć złotych i 04/100). 
 
W Ugodzie zastrzeżono, iż warunkiem jej wejścia w życie jest dokonanie przez Mostostal 
Warszawa płatności na rzecz Emitenta, o której mowa powyżej.  
 
 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
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