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Temat: Zawarcie umowy o mediację z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. 
oraz sporządzenie wniosku o mediację do Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (RB 60/2022) 

 
 
Treść raportu:  
  

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów 
bieżących Emitenta: (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 
(„Aneks numer 13” i „Aneks numer 14”), (ii) numer 46/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku 
informującego o wejściu w życie Aneksu numer 13, (iii) numer 22/2022 z dnia 14 kwietnia 
2022 roku informującego o wejściu w życie Ugody i Aneksu numer 14 oraz (iv) numer 23/2022 
z dnia 14 kwietnia 2022 roku informującego o ponownej synchronizacji Bloku z Krajowym 
Systemem Elektroenergetycznym,  niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 
sierpnia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i NJGT umowy 
o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej („Umowa o Mediację” i „Sąd Polubowny”), a także sporządzenia 
przez Wykonawcę i Spółkę Zależną wniosku do Sądu Polubownego o przeprowadzenie 
mediacji, której dotyczy Umowa o Mediację („Wniosek”), który to Wniosek zostanie 
skierowany do Sądu Polubownego w dniu 8 sierpnia 2022 roku.  
 
Umowa o Mediację, a w konsekwencji i Wniosek, dotyczą zaistniałego sporu pomiędzy 
Wykonawcą i Spółką Zależną, a NJGT w przedmiocie przyczyn, które spowodowały 
opóźnienia w realizacji harmonogramu Kontraktu w Okresie Przejściowym (który to okres, jak 
wskazano w raporcie bieżącym Emitenta numer 45/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku powinien 
zakończyć się do dnia 30 października 2022 roku), a także skutków zaistniałego stanu rzeczy.  
 
Nadto, zgodnie z Umową o Mediację i w konsekwencji Wnioskiem, przedmiotem mediacji 
będzie także kwestia definicji/rozumienia pojęcia „zakończenia z powodzeniem procesu 
inwestorskiego”, w kontekście, o którym mowa w punkcie 4. raportu bieżącego Emitenta 
numer 45/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku, w części opisującej najistotniejsze postanowienia 
Ugody, Aneksu numer 13 i Aneksu numer 14. 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
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