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Przebieg kariery zawodowej nowo powołanych członków Zarządu
[RB 47/2020].

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji (dalej „RAFAKO”, „Spółka”), w uzupełnieniu
raportu bieżącego 46/2020 z dnia 8 września 2020 roku, przekazuje informację dotyczącą
nowo powołanych członków Zarządu– Pani Ewy Porzucek oraz Pana Jarosława
Pietrzyka.
Pani Ewa Porzucek jest menadżerem z dużym doświadczeniem w zarządzaniu
finansami przedsiębiorstw. Doskonale zna polskie i międzynarodowe standardy
rachunkowości oraz prawo podatkowe. Doświadczenie z branży produkcyjnej, usługowej
i handlowej łączy z ugruntowaną i na bieżąco pogłębianą wiedzą z zakresu podatków i
rachunkowości, kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Autorka wielu strategii
finansowych dla firm, z sukcesem wdrażanych i realizowanych.
Ostatnio pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce SUNEX S.A., gdzie poza
realizacją polityki finansowej i nadzorowaniem pracy działu księgowości oraz działu
finansowego, zajmowała się wdrażaniem zmian i optymalizacją procesów oraz
pozyskiwaniem środków na zadania inwestycyjne i z zakresu B+R. Wcześniej była
Dyrektorem Finansowym w EUROPOLES KROMISS sp. z o.o. w Chrzanowie, gdzie m.in.
wdrażała zakończoną sukcesem strategię restrukturyzacyjną. W latach 2006–2018 była
Członkiem Zarządu ds. Finansowych i Dyrektorem Finansowym Grupy FCC
Environmental CEE w Polsce, wcześniej od 1999 r. zajmowała kierownicze stanowiska
związane z finansami w firmach Siemens Polska Sp. z o.o. oraz Cosma International
Group of Magna International Inc.
Pani Ewa Porzucek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, ma również tytuł MBA National Louis University.

Pan Jarosław Pietrzyk jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem
w specjalistycznym budownictwie przemysłowym dla energetyki oraz sektorów
petrochemicznego, chemicznego i przemysłu ciężkiego. Doświadczenie zdobywał
zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych, gdzie bezpośrednio nadzorował
realizację projektów. Ma także duże doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych.
Zarządzał projektami, począwszy od planowania, tj. strategii realizacji, budżetu,
opracowywania harmonogramów, analizę ryzyk, zakresu i rozwiązań technicznych,
poprzez zasady kontrolowania i rozliczania projektu, ocenę i dobór zasobów oraz nadzór
nad wszystkimi fazami realizacji projektu.

Od sierpnia br. pełnił funkcję Prezesa Zarządu RAFAKO Engineering Spółka z
o.o., a w latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kaefer S.A. W latach 20042016 był Prezesem Zarządu Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (d. Mostostal
Kędzierzyn S.A.) oraz w latach 2016-2018 Wiceprezesem Zarządu Mostostal Zabrze S.A.
W okresie od 1995 roku zajmował kierownicze stanowiska w Polimex Cekop S.A.,
Mostostal Zabrze Holding S.A. i Mostostal Zabrze ZMP „Kędzierzyn” Sp. z o.o.
Pan Jarosław Pietrzyk jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie
ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze programu MBA.
Pani Ewa Porzucek oraz Pan Jarosław Pietrzyk:
1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO
S.A. w restrukturyzacji,
2. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu,
3. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§ 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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