
 

  
 
 
  
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-08-03 
 

Temat: Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu przez Sąd porozumienia zawartego 
przez Emitenta z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (RB 
59/2022) 

 
 
Treść raportu:  
  

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 
Emitenta numer 40/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy 
Emitentem i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie 
(„PGE GiEK”) Porozumienia w sprawie ugodowego rozliczenia roszczeń Stron w związku z 
realizacją umów na modernizację i budowę niektórych instalacji w Elektrowni Bełchatów 
(„Porozumienie”), a dotyczącego następujących umów zawartych pomiędzy Emitentem i 
PGE GiEK:  
 
i. Umowa na „Dostosowanie do konkluzji BAT w zakresie "Rozbudowy młynowni kamienia 

wapiennego z rozbudową układu rozładunku kamienia wapiennego w PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia Bełchatów" – nr kontraktu 10/PM/PMR-ELB/ZP/MS/2018; 

ii. Umowa na „Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na 
blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” – nr 
kontraktu 14/PM/PMR-ELB/ZP/MS/2018; 

iii. Umowa na „Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na 
blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” – nr kontraktu 
UMJ/GEK/ELB/DI/15541/2019/WY; 

iv. Umowa na „Modernizację elektrofiltrów bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 
Bełchatów” – nr kontraktu 8/PM/PMR-ELB/ZP/MS/2018;  

v. Umowa na „Modernizację i remont układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową 
kotła bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” – nr kontraktu 
12/PM/PMR-ELB/ZP/AB/2018; 

 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku powziął wiedzę o wydaniu 
przez Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w dniu 27 lipca 2022 roku 
postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia Porozumienia (stanowiącego ugodę) 
(„Postanowienie”).  
 
Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż jak wskazano w raporcie bieżącym Emitenta numer 40/2022 z 
dnia 20 czerwca 2022 roku, wejście w życie Porozumienia zostało uzależnione od jego 
zatwierdzenia przez sąd powszechny – w związku z wydaniem Postanowienia, Porozumienie 
weszło w życie z chwilą jego wydania.   
 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
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