
W korespondencji przesłanej do Wierzycieli przez Nadzorcę Układu znajduje się karta do głosowania, za 

pomocą której możecie Państwo oddać swój głos w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako S.A. 

 

Poniżej krótka informacja, jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania. 

Punkty, które wypełnia Wierzyciel: 

B.2. Głos oddaje się na piśmie poprzez wstawienie znaku „X” w punkcie B. 2. (pierwsza strona karty do 

głosowania) poprzez zaznaczenie jednej z odpowiedzi: „za układem” albo „przeciw układowi”. 

  

B.6. W tym punkcie wpisują Państwo osoby reprezentujące Wierzyciela, które są umocowane do oddania 

głosu. Ważny głos może oddać tylko osoba, która ma prawo reprezentowania Wierzyciela. Głos nie 

zostanie zaliczony, jeśli reprezentacja nie będzie się zgadzała. 

 

UWAGA! – Do karty do głosowania prosimy dołączyć właściwe dokumenty rejestrowe (w przypadku 

spółek prawa handlowego aktualny wyciąg z KRS i/lub pełnomocnictwo, a w przypadku  osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą wyciąg z CEIDG i/lub pełnomocnictwo). 

 

E. Składają Państwo czytelny podpis (imię i nazwisko) wraz z pieczątką, a obok w punkcie F wpisujecie 

Państwo datę wypełnienia dokumentu. 

 

Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy przesłać: 

a) za pośrednictwem poczty na poniższy adres (rekomendowany tryb):  

Nadzorca Układu Krzysztof Gołąb 
skrytka pocztowa 2856 
UP Wrocław 52 
 

B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) 

 ZA UKŁADEM  PRZECIW UKŁADOWI 

B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni 

Imię i nazwisko Funkcja Sposób reprezentacji 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika F. Data oddania 
głosu 

 
 
 

 



b) za pośrednictwem kuriera, na poniższy adres: 

 
Nadzorca Układu Krzysztof Gołąb 
ul. Wiktorska 65 lok. 3 
02-587 Warszawa 
 

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zachęcamy Państwa do przesłania 

wypełnionych kart do głosowania drogą korespondencyjną. Istnieje również możliwość oddania głosu 

na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 10 grudnia 2020, godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Łąkowa 33, 

Racibórz, budynek NBA sala 115, I piętro. 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym 

restrukturyzacja@rafako.com.pl lub pod nr telefonów: +48 667 165 814, +48 667 153 481 oraz +48 

783 035 731, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 
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