
EM Kancelaria Publiczna  

Wrocław, 27.09.2012 r. 

Raport bieżący 31/2012 

 

Temat: Umowa znacząca – umowa z EDF Paliwa Sp. z o.o. 

 

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

informuje 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), że w dniu 27 września 2012 r. – w miejsce 

dotychczasowej umowy pomiędzy stronami – została zawarta nowa umowa na dostawy biomasy 

pomiędzy Emitentem a spółką EDF Paliwa Sp. z o.o. (która do dnia 10 września 2012 r. prowadziła 

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o.). 

 

1. Umowa została zawarta w dniu 27 września 2012 r., przy czym strony umowy w toku negocjacji 

ustaliły, że zasady i warunki współpracy określone w ww. umowie będą miały zastosowanie do 

współpracy stron z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. (tym samym przestają 

obowiązywać zasady współpracy wynikające z dotychczasowej umowy na dostawy biomasy z 

dnia 18 maja 2011 r., a umowa ta ulega rozwiązaniu, o czym Emitent poinformował w Raporcie 

bieżącym nr 30/2012).  

 

2. Stronami umowy są EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - jako Sprzedający – spółka, 

której podstawowym przedmiotem działalności są dostawy paliw do spółek z grupy kapitałowej 

i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako 

Kupujący. 

 

3. Przedmiotem umowy są dostawy biomasy przez Sprzedającego na potrzeby własne Kupującego 

(Emitenta). Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w ramach umowy zostało oszacowane 

na okres obowiązywania umowy, tj. 5 lat w wysokości 867 425 tys. zł netto, w tym za rok 2012 

planowane jest wynagrodzenie w kwocie 140 882 tys. zł. Wynagrodzenie Sprzedającego 

w kolejnych latach zależne będzie od rzeczywistego wolumenu sprzedaży oraz ceny biomasy. 

 

4. W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych w wysokości 5% 

wartości niedostarczonej biomasy w okresie półrocznym.  

 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających 

wysokość tych kar.  

 

6. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2016 r.  

 

7. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 

 

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

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


