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Raport bieżący 5/2013
Temat: Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego
nr 31/2012)
Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 56
ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 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) informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. Emitent zawarł aneks do Umowy
nr SB/12/444/UH z dnia 27 września 2012 r. z EDF Paliwa Sp. z o.o., o zawarciu której to umowy
Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 31/2012.
W wyniku zawarcia powyższego aneksu, zmianie uległ w szczególności punkt 10.1 Umowy
dotyczący kar umownych, o którym była mowa w pkt. 4 Raportu Bieżącego nr 31/2012.
Dotychczas w umowie istniały wyłącznie postanowienia określające wysokość kar umownych
w wysokości 5% wartości niedostarczonej biomasy w okresie rocznym, której to Emitent mógł
żądać od kontrahenta. Po zawarciu aneksu za nieodebranie biomasy zamówionej Sprzedający - EDF
Paliwa Sp. z o.o. - może zażądać od Emitenta zapłaty kary umownej w wysokości
udokumentowanych kosztów, jakie poniósł Sprzedający w związku z nieodebraniem biomasy przez
Emitenta; do kosztów poniesionych przez Sprzedającego należą w szczególności kary umowne,
jakie Sprzedający był zobligowany uiścić na rzecz Producentów w związku z nieodebraniem od nich
biomasy.
W wyniku zawartego aneksu uległ również zmniejszeniu wolumen zamówionej biomasy w 2013 r.
w porównaniu do wolumenu roku 2012 o 23% (tym samym zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie
Sprzedającego).
Pozostałe warunki umowy opisane w Raporcie Bieżącym 31/2012 nie uległy zmianie.
Aneks do umowy został zawarty w dniu 27 lutego 2013 r., przy czym strony umowy w toku
negocjacji ustaliły, że zasady i warunki współpracy określone w ww. aneksie do umowy będą miały
zastosowanie do współpracy stron z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i
okresowe, § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 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).

