WOJCIECH
PŁACHETKA
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Założyciel i współwłaściciel przedsiębiorstwa MW Kancelaria Sp. z o.o.

DORACA
RESTRUKTURYZACYJNY
Licencja nr 1386
Prawnik, przedsiębiorca, działacz
społeczny, współwłaściciel kilku spółek
prawa
handlowego
działających
w branży
energetycznej,
ekpert
Instytutu Jagielońskiego oraz stały
komentator Nowej Konfederacji.
UPRAWNIENIA
Możliwość pełnienia funkcji:
 Syndyka
 Nadzorcy ukladu
 Nadzorcy sądowego
 Zarządcy

Pozyskanie ponad 700 milionów złotych dla ponad 60 przedsiębiorstw
i podmiotów publicznych w ramach finansowania komercyjnego, preferencyjnych
pożyczek oraz dotacji bezzwrotnych.
Zakres świadczonych usług:
Analizy kosztów i korzyści, analizy oplacalności przedsięwzięcia, obliczanie
wysokości rekompensaty oraz luki finansowej, przygotowywanie studiów
wykonalności i biznesplanów, sporządzanie wniosków o dofinansowanie.
DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM
Założyciel i współwłaściciel przedsiębiorstwa Grupa CDE Sp. z o.o.
Wybrane referencje:
 Kompleksowa analiza wykorzystania OZE dla 100 stacji benzynowych
– PKN ORLEN S.A.
 Analiza zastosowania trigeneracji i wewnętrznego obrotu energią dla
hotelu Marriott w Warszawie – LIM Sp. z o.o. Sp. k.
 Reprezentacja inwestora przy realizacji RIPOK – Vacat Sp. z o.o.
 Opracowanie 36 kompleksowych analiz transformacji energetycznej
przedsiębiorstw produkcyjnych – m.in. dla DEKRA Polska Sp. z o.o.
DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA W SEKTORZE PUBLICZNYM
Założyciel i współwłaściciel przedsiebiorstwa Energia dla Miast Sp. z o.o.

SPECJALIZACJA
 Branża energetyczna
 Branża budowlana
 Branża ochrony środowiska
i gospodarki odpadami

Wykonanie ponad 250 opracowań strategicznych i koncepcyjnych dla
jednostek samorządu terytorialnego leżących na obszarze całej Polski dotyczących
przeprowadzania lokalnej transformacji energetycznej oraz wskazania kierunków
działania dla wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej.
DZIAŁALNOŚĆ RESTRUKTURYZACYJNA

KONTAKT
TELEFON:
+48 697 786 489

Założyciel i właściciel przedsiębiorstwa MW Kancelaria Doradztwa
Restrukturyzacyjnego Wojciech Płachetka.
Pełnienie funkcji syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych przy
Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Strona internetowa:
www.mwkancelaria.eu

UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE

Adres e-mail:
w.plachetka@mwkancelaria.eu

Biznes Chiński
2017-2018r.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe

Twitter:
https://twitter.com/WAchetka

Prawo
2008-2013r.
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji – studia magisterskie
Praca magisterska obroniona na ocenę bardzo dobrą, która poświęcona była procesowi
liberalizacji prawa energetycznego w Polsce.

