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Raport bieżący numer: 10/2021                                           Warszawa, w dniu 8 września 2021 r. 

 

 

Temat: Informacja w sprawie procesu inwestorskiego 

 

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w 

nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zamieszczonego 

na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-

inwestorskie/raporty-biezace/69-2020-zawarcie-umowy-w-sprawie-doradztwa-finansowego-

i-transakcyjnego.html, w przedmiocie zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Spółką, 

RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym (dalej 

„Doradca”) w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania 

inwestora dla RAFAKO, w tym m.in. poprzez sprzedaż należącego pośrednio i bezpośrednio 

do Spółki 33,32% pakietu akcji spółki RAFAKO oraz uzyskanie dla RAFAKO finansowania (dalej 

„Proces Inwestorski”), informuje, że w dniu 8 września 2021 roku otrzymał od Doradcy 

informację dotyczącą prowadzonego Procesu Inwestorskiego, zgodnie z którą: 

1. Doradca zidentyfikował rosnące ryzyko niepowodzenia Procesu Inwestorskiego, a 

także określił, na dzień 8 września 2021 roku, szanse powodzenia Procesu 

Inwestorskiego jako niewielkie; 

2. Doradca zarekomendował rozpoczęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą RAFAKO analiz 

możliwych do podjęcia działań, o charakterze alternatywnego do Procesu 

Inwestorskiego scenariusza; 

3. Niezależnie od okoliczności z punktu 1. i 2. powyżej tj. niewielkich szans powodzenia 

Procesu Inwestorskiego, Doradca nie może całkowicie wykluczyć powodzenia 

Procesu Inwestorskiego, z uwagi na to, że niewiążące rozmowy z potencjalnymi 

inwestorami nie zakończyły się definitywnie. 

 

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane informacje Zarządca spółki PBG wskazuje, iż zakończenie 

Procesu Inwestorskiego w oczekiwany przez interesariuszy PBG sposób może nie dojść do 

skutku a tym samym jeden z zakładanych w Planie Restrukturyzacji Spółki środków 

restrukturyzacji może nie zostać zrealizowany. 
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Podstawa prawna: 

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

 

Podpis osób reprezentujących 

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej 

funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji 
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