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Wyniki finansowe GK RAFAMET w pierwszym kwartale 2019 roku

Grupa Kapitałowa RAFAMET podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I kwartale bieżącego roku.
W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku, Grupa uzyskała porównywalne przychody,
których większa część zrealizowana została na rynkach zagranicznych.
W I kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mln
złotych. W analogicznym okresie roku 2018 przychody te wyniosły 29 mln. Grupa Kapitałowa RAFAMET w I
kwartale 2019 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 194 tys. zł.
Większą część swoich przychodów RAFAMET S.A. ( jednostka dominująca GK) zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzedaż na ten obszar w omawianym okresie wyniosła 13 mln, co stanowi ponad 85,3% ogółu
sprzedaży - Należy zaznaczyć, iż w tym roku udział krajowego rynku zbytu obrabiarek znacząco wzrośnie, co
potwierdza wysoką dynamikę polskiej gospodarki w branży kolejowej - informuje Prezes Zarządu
firmy RAFAMET, E. Longin Wons.
Szczegółowe podsumowanie znajduje się na stronie internetowej firmy www.rafamet.com.pl
w zakładce Aktualności - „Informacje dla mediów”
http://bit.ly/RAFAMET1kwartal2019

GK RAFAMET weźmie udział w targach ITM Polska
Grupa RAFAMET znajdzie się pośród wystawców jednego z najważniejszych tegorocznych wydarzeń wystawienniczych przemysłu ciężkiego i maszynowego. Targi ITM
Polska, bo o nich mowa, odbędą się w dniach 4-7 czerwca br. w Poznaniu. Ekspozycja
GK RAFAMET będzie zlokalizowana w pawilonie 3A na stoisku 45. Branżowe spotkanie
odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
http://bit.ly/ZapowiedźTargówITM

Deklaracja wypłaty
dywidendy z zysku
za rok 2018
Zarząd Fabryki Obrabiarek
RAFAMET S.A. podjął decyzję w
przedmiocie wypłaty dywidendy
z zysku za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
w wysokości 129.561,03 zł,
tj. 0,03 zł na jedną akcję.
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Materiał prasowy poświęcony serii
umów zawartych przez firmę RAFAMET
S.A. został opublikowany w portalu
KurierKolejowy.pl
http://bit.ly/KurierKolejowyRafamet

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
https://www.rafamet.com/pl/

Z kolei informacja prasowa podsumowująca pierwszy kwartał 2019 roku
zamieszczona została m.in. w portalu
CEO.pl
http://bit.ly/CEORafametIKwartał

