
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
ROOF RENOVATION  S.A .  

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana, 
Rafał Wójcik - Prezes Zarządu 
Powołany: 5 października 2022 r. na 5-letnią kadencję; termin upływu kadencji: 5 października 2027 r. 
 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją karierę zawodową wiązał początkowo z 
sektorem bankowym i usług prawnych, pracując m.in. w Getin Noble Bank S.A., Saint Gobain Abrasives Sp. z 
o.o. (obecnie Saint Gobain HPM Polska sp. z o.o.), Grupą Kapitałową Obligo S.A. i kancelarią adwokacką, 
gdzie zajmował się zagadnieniami z obszarów biznesowych takich jak: usługi prawne, usługi zarządzania 
funduszami sekurytyzacyjnymi oraz usługami związanymi z zarządzaniem wierzytelnościami. W Aforti 
Collections S.A., spółce holdingowej dla podmiotów oferujących komplementarne usługi finansowe, pełnił 
funkcję Dyrektora Generalnego ds. Operacyjnych. W latach 2017-2021 zatrudniony na stanowisku Dyrektora 
Zarządzającego w jednej z wiodących firm budowlanych w Polsce, specjalizującej się w wykonawstwie 
dachów wielkopowierzchniowych oraz zoptymalizowanych systemów fasadowych. 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy. 

 
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

− 12.2020 r. – 30.09.2022 r.: Roof Renovation Sp. z o.o. – Wspólnik 

− 12.2020 r. – obecnie: Roof Renovation Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

− 08.2019 r. – obecnie: Autogallery Tomasz Kochajkiewicz, Rafał Wójcik s.j. – Wspólnik 
 
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 
o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 
Nie dotyczy. 

 
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego 
Nie dotyczy. 

 
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 

oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
Nie dotyczy. 

 
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
Nie figuruje. 

 
 


