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Treść raportu: 

 
Zarząd RAFAKO S.A. (Emitent), w uzupełnieniu raportu bieżącego 18/2020 z dnia 11 
maja 2020 roku, przekazuje informację dotyczącą nowo powołanego członka Rady 
Nadzorczej Pana Piotra Zimmermana. 
 
Pan Piotr Zimmerman jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, 
Wydziału Prawa i Administracji (1990-1995). Ukończył aplikację sądową, a karierę 
zawodową rozpoczął od pełnienia funkcji sędziego (1997-2006). Pan Piotr Zimmerman 
to były sędzia sądów upadłościowych w Szczecinie oraz w Warszawie, wieloletni 
sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce (w tym 
Stoczni Szczecińskiej S.A.). Od 2012 r. brał udział w pracach legislacyjnych kolejnych 
Zespołów Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i 
Naprawczego oraz znajduje się w gronie twórców ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne. Prowadzi także działalność dydaktyczną i naukową oraz jest 
autorem licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.   
 
Aktualnie Pan Piotr Zimmerman jest radcą prawnym (od 2007 r.) oraz kwalifikowanym 
doradcą restrukturyzacyjnym (od 2014 r.). Posiada bogate doświadczenie w 
reprezentowaniu dłużników i wierzycieli w postępowaniach zmierzających do zawarcia 
układu w procedurach przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne (wcześniej: 
przez prawo naprawcze oraz upadłościowe w opcji układowej). 
 
Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wykonuje obecnie czynności 
zarządcy w ramach postępowania sanacyjnego istotnego akcjonariusza Emitenta tj. 
spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie.  
 
Pan Piotr Zimmerman: 

1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta; 
2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej; 
3) nie uczestniczy w konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osobie prawnej jako 

członek jej organu; 
4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS. 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: 
§ 5 pkt 5 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 2018 r. 
poz. 757 z późn. zm.).  
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