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Raport bieżący 30/2012 

 

Temat:  Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa na dostawy biomasy z dnia 18 maja 2011 r. 

z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Energokrak Sp. z o.o. 

 

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje na 

podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 5 i § 11 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), że w dniu 27 września 2012 r. została 

rozwiązana Umowa na dostawy biomasy z dnia 18 maja 2011 r. zawarta z Przedsiębiorstwem 

Handlowo-Usługowym Energokrak Sp. z o.o. (o zawarciu której Emitent informował w Raporcie 

Bieżącym 9/2011). 

 

1. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 27 września 2012 r., przy czym 

strony w toku wielomiesięcznych negocjacji ustaliły, że zasady współpracy określone w nowej 

umowie będą miały zastosowanie do współpracy stron od dnia 1 stycznia 2012 r. (tj. warunki 

współpracy umowy będącej przedmiotem niniejszego raportu przestały wiązać strony z dniem 

31 grudnia 2011 r.).  

 

2. Stronami ww. umowy były Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu. 

 

3. Przedmiotem ww. umowy były dostawy biomasy przez Sprzedającego na potrzeby własne 

Kupującego oraz świadczenie przez Sprzedającego usług magazynowania biomasy.  

 

4. Przyczyną rozwiązania ww. umowy za porozumieniem stron jest zawarcie pomiędzy stronami 

umowy na nowych warunkach. Nowa umowa została zawarta pomiędzy tymi samymi stronami, 

co ww. umowa,  tj. pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu oraz spółką EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (która do 

dnia 10 września 2012 r. prowadziła działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Energokrak Sp. z o.o.). 

 

5. Rozwiązanie umowy nie powoduje skutków finansowych dla Emitenta, jednostki od niego 

zależnej i grupy jednostek powiązanych Emitenta. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe 


