
RB 20 2020TORPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-03

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat
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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z 14 lutego 2020 roku dotyczącego zawieszenia umowy na 
wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" 
(Umowa), Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na podstawie raportów bieżących ESPI nr 33/2020 
oraz 51/2020 opublikowanych w dniu 2 czerwca 2020 roku w późnych godzinach wieczornych przez odpowiednio 
PKP Orlen S.A. (PKN Orlen) oraz Energa S.A. (Energa), powziął informację o zawarciu trójstronnego porozumienia 
(Porozumienie) pomiędzy PKN Orlen, Energa oraz ENEA S.A., na mocy którego podjęto decyzję o zamiarze 
kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego 
(Projekt) na zasilanie gazowe (Projekt gazowy).

Zgodnie z treścią przywołanego raportu bieżącego opublikowanego przez Energa, Porozumienie przewiduje m.in. 
uwzględnienie ewentualnej roli PKN Orlen w Projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika, kontynuację 
współpracy Energa oraz ENEA S.A. w ramach spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (Inwestor) w celu 
dokonania rozliczenia pomiędzy Energa i ENEA S.A. oraz wykonawcami Projektu według dotychczasowych zasad.

Emitent informuje, że na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie otrzymał od Inwestora oficjalnego 
stanowiska dotyczących powyższych okoliczności i ich wpływu na, obowiązujące nie dłużej niż do 14 czerwca br., 
zawieszenie realizacji przedmiotu Umowy.

Emitent będzie informować o wszelkich istotnych informacjach związanych z ww. Umową w trybie kolejnych 
raportów bieżących.
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2020-06-03 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
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2020-06-03 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcj i Krzysztof Miler
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