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PPFEI1ET

SPRAWOZDANIERADY NADZORCZEI
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
Z DZ|AŁALNoScl W oKRESIE oD 01.01.2016r. Do 3!.12.2016 r.
w ocenie Rady Nadzorczej rok 20,16byłko|ejnymokresem dobrej współpracyz zaęądem spółki,
posiedzeń'jak i w trakcie.oku obrolowego'Rada Nadzorczaomówiła
zarównopodczasregu|amych
wszy9kie istotned|afunkcjonowania
spółkikwestie'p|zy czym najwaźniejsze
z nich dotycfyv:osiąganychwynikóWfinansowych'p.owadzonej
spółek
działaIności
operacyjnej,
aspektÓwfunkcjonowania
wpływemuwazależnych,bieżącejipzyszłej kontEktacji.zabezpieczeniaspó.łkiprzednegatywnym
sprawozdańi zafądzania zasobami|udzkimijakimidysponujespółrunkowańmakroekonomicznych,
k6 oraz dostosowaniamode|ufunkcjonowania
do oczekiwańrynkowychw kontekŚcieposiadanych
zasooow.
Na posiedzenjachRady omawianebyływszyslkie k|uczowesprawy związanez funkcjonowaniem
zagadnienia,Kórymi powinna
spółki'Po|ządkiobrad by' Układane
w tak. sposób, aby obejmowały
prawem,a takżebieżącymipotrzebami
zajmowaćsię Rada Nadzorczazgodniez obowiązującym
ana|izydziała|noŚci
operacyjnej.szczegółowywykaz spraw. które byłypŻedmiotemob.ad Rady,
zamieszczonow dalszejczęścisprawozdania'
BioĘc powyższepod uwagę,w ocenie Rady Nadzorczej'Rada jesldobze pŻygotowanado wyko.
je w sposóbwłaściwy,
nywaniaswoichustawowych
i statutowych
kompetencji
i wypełnia
owarantujący
ProfilemeMoodpowiedninadzór nad spólką, we wszyśkichistotnychdziedzinachjej działa|ności'
analizy wszyslkichczynników
rycfne członkówRady pozwalająna dokonywan.ewie|oaspektowej
mogącychmiećwpt}Ąv
na funkcjonowanie
zarównospółki,jak i całejGfupyKapitałowej'

1. SKŁAD RADY NADZoRCZEJ.
W okresieod 01.01.2016r. do 31.12'2016r. Rada NadzorczasDółkiFabrvkaobrabiarekMFAMET
s'A. pracowała
w nas|ępującym
składzie:
.
.

Marcinsiarkowski- P.fewodniczącyRady Nadforczejdodnia23'02.20'|6r'.
Aneta Fa|ecka- zastępcaPfewodniczącegoRady Nadzo.czejdo dnia23.02.2016|.

.

Janusz Pafuzel- Przewodniczący
Rady Nadzo.cfejod dnia 08.03.2016r (cfl.onekRady Nadzorczej od dnia 23.02.2016r.),

/.i

PEFENET

Za}ącz'rik
do UchwałyN r |'.ł/x/2|J|7
IładyNnd7l)rcfeiRAFAMET s.A.z dnia 26'05.2017r'

AleksanderGaczek- CzlonekRady Nadzorczej0d dnia23.02.2016r.,
Rady Nadzorczejod dnia08.03.2016r.'
PiotrRegulski. z.ca Przewodniczącego
MichatRogatko- cfłcnekRady Nadforczel'
- członekRady Nadzorczej'
MichałTatarek
mi6łymiejscenaśępujące
zmianyw składzieRady Nadzorczej:
Wtrakcierokuobrotowego
a) w dniu 23.02.2016|. NadzwyczajneWa|nezglomadfenieRAFAMET s.A' odwołabze składu
członkÓworganunadzoru,a nas1ępnie
Rady Nadzorczejspółki wszyśkichdotychczasowych
powołało
kadencjinastępujące
osoby:
w składRady NadforczejEmitentado czasu upływu
. AleksanclraGaczek,
. JanuszaPatuzel.
.

P'otraRegulskieoo,

.

MichałaRogatko'

.

|vlichała
Tatarka'

b) dnja08.03'2016r. Rada NadzorczafunkcjęPrzewodnicząc€ g oo.ganunadzofupowieżyłaPanu
JanuszowiParuzel.natomiastfunkcjęzaśępcyPzewodniczącegoobjąłPan PiotrRegu|ski,
c)

na nowąkadencję
dnia 3'|'05.2016r. zwyczajneWaInezgromadzenieMFAI4ET s.A., powołało
w składRady NadzorczejEmitentanaslępując€osoby|
. AleksandraGaczek,
. JanuszaParuzel.
.

PiotraRegulskiego,

.

MichałaRogatko,

.

MichałaTatarka.

organunadzofupowiezytaPanu
d) dnia 14'06'20'|7r. Rada NadzorczafunkcjęPrzewodniczącego
objąłPan Piot Regu|ski'
JanuszowiParuze|'natomiaslfunkcjęzastępcyPrzewodniczącego
Wsfyscy czlonkowie Rady Nadzorczej reprezentująwysoki poziom p.zygotowania zEModowego,
w zakresiezażądzania'ma*etingui pra.
wynikającyz posiadanychkwa|ifkacjiofaz doś.wiadczenia
wa. fyciorysy członków Rady dostępnesą na slronie intemetowejspó'|ki.
2, WYKAZ TERMINOW POSIEDZEN RADY NADZORCZEI.

RadaNadzo.cza
zebrała
sięw naśępujących
terminach:
W okresiesprawozdawczym
1) 18.02.2016
r.,
2) 08.03.2016
r.,

Zała.znikdoUchlYałyNt 13/x/2017
Rad]'NadzorczeiR/!FA:UETS.A.z dnia 26-05.2O
l7 r.

RNFNNET
3) 21.04.2016
r.,
4)

r.,
14.06.2016

5) 09.09.2016
r.,
r.
6) 01.12.2016
pisemnymzawiadomieniem
Posiedzeniazwoływanebyływ trybie zwyczajnymf wcześniejszym
porządkuobrad'spotkaniaodbywały
wszystkichczłonkówRady o terminie'miejscui pżewidywanym
się w siedzibiespóf w KużniRaciborskiei.
Teminy kolejnychposiedzeńoraf poŻądekobradustalanebyłyz odpowiednim
wyprzedzeniempo.
pŻedmiotuobrad pŻez lłszyslkichcfbnków oĘanu
zwa|ającym
na zapoznaniesię z całokształlem
ńadzolczeoo.
W roku obrotowym2016 Rada Nadzorczapodjęła15 uchwał'w tym pomiędzyposiedzeniamiRada
Nadzorczaza pomocąśrodków
podjęła
b€ z pośrcdniegoporczumiewania
się na odległość
2 uchwały.

3' UcHwAŁYRADYNADZoRCZEI'

Lp.

Odi
podjęch

1

18.022016r

.
po&bBowych Par.mebów
35tlv2o16 w sprawie Przyjęćia
"P|anUtechnieno ekononic2nego
RAFAMETS.A.na rok2Ol6'

2.

r
@.03.a)16

36/t)02016 w sprawi. ryboru Pr2ewodnicfąoegoRady Nadforczei MFAMET s'A'

3

0O03.2016r

37lxtm16 w sprawiewyboruzaŚ|ęP.yP|z€ w odnicfącegoRadyNadzoĘei RAFAMETs'A,

21.04.2016
|

zarząduz &iah|nośoi
spdki fa .ok 2015o.azsp.a'
3a/tv2ol6 wsPBwie ocenysprawofdania

wozdania|inanŚowego
spólkjfa rokobrolowy2015
wsP6wie ocenysPtawozdania
zar2ąduz dfia|a|n6cicruPyl<aPtabw€ j RAFAI4ET
39/l)U2016 fa rok2015o|azskonsoidowan€ g osp|awozdania
ńnansowego
GrupyKapi|alowej
RAFAMETTarokob.olowv2015

5.

|
21.042016

6.

21.04.2916
|

!o4wm16 w sprawieopinildownlośku
zaządu o podfia|ezyskufa rokoblotowy2015

1.

21.O42016|

I

21.U.2016
r

PrezesowizażądusPół.]z wykonania
abso|donUm
41ltx!2016 wsPrawieoPiniidot'udzi3|enia
obowiązków
za rokoblotowy2015
4f tx!m16 wsPEwie oPiniidot,udzi€ | € n ia abso|dońumWiepreze$wizażąduspólki
z wykonania
obowią2ków
2a rokobrotowy
m1 5

L

21.U.2016
|

10.

14.6.20't6t.

'tlx/2016

w spJawjewyboruPz€wodnjeącego Rady NadzoEej RA FAMET s A

11

1406.2016
r

2JXt&16

w sPEwie wybo'! zastępcy PżewodniczącegoRady Nadforczej RAFAMET s'A'

12.

1 4 . 0 62 0 1 6I

31N2016

palamelrów"P|anuż*zowo - linansowepo
w spEwie PŹyjPia pods|awowych
RA.
FAMET S.A.n. rok2016'

13.

1406.2016
r

qxm16

wsP6wie przlznaniapfeml|loc2nejfa2015Ł ż|onkomzaŹąduspók|

27.06.2016
|

5/V2016

w splawiewyborupodmiotu
upGwnionego
do badaniaiprzeg|ąd'J
spńwofddńfinan.

22.12.2016
t

splawiePżyjęclapodŚ|awowych
P.lame|ów"Plan']r@orc.
6r(2016 w
M E T S . A .n a r o k2 0 1 r

15.

4!t

m16

w sprawie pŹyjęcia śpńwo2daniaRady Nadfo@ej z @iała|noś.i
w roku20'5

lh-

linaŃMago RAFA.
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4. TEMATYKA PosIEDzEŃ RADY NADZoRCZEI
sprawpofuszanychwtrakcieposiedzeńRady należały:
Do najwaŹniejszych
wynikówekonomiczno- finansowychiich ocefia'
omawi6niebieżących
zapoznaniesię z podstawowymi
danymize sprawozdaniafinansowegoFabrykiobrabiarekRAFAMEi s.A' i GrupyKapitałowej'
stralegiirozwojUspół|.''
omówienieana|ifyrynkURAFAMET s'A' wrazz założeniamido
podziałzysku za 2015 r''
wybórpodmiotuuprawnionego
do badaniasprawozdańf]nansowych,
p.zyjęcie'P|anuęeczowo_ f]nansowego
RAFAMET s.A. na r0k2016'''
ana|izai bieżącymonitoring
sytuacjiwspófKachza|eżnych,
anaIizazasadwynagradzanja
Zarząduspółki,
pŻyznanieczllof|kom
zarządup|emii|ocznejza 2015 r',
omówieniesluacji kadrowejw spółce'
anaIizasytuacjispdtizaleŹnejPoRĘBA 1798['achineToo|ssp' z o'o.,
p|zyjęciezałożeń
RAFAMET s'A' na rok2017'''
''P|anurzeczowo-finansowego
Na każdymposiedzeniuRady do śa'ch punktÓwpoEądkuobradna|eżałoI
.

przyjęcieprotoko,łu
z popfednieqoposiedzenia.

.

ocena Wynikówekonomiczno- finansowychspółki na podstawiedokumentów'matedałóworaz
informacji
Zażądu,

.

informacje
o dziak|ności
spółkinarastająco
we wszyslkichmiesjącach2016 |',

.

monitorowanie
kontraktacji
oraz bieżącejrca|izacjiprogramuspŻedażywraz z ana|iząodchy|eń
od przyjętegop|anu'

.

spó'łkinie objęte
sprawybieŹące,w ramachktórychpzekazywanebyłyinformacjeo działalności
po.ządkiemobrud.

s. czYNNoŚcl KoNTRoLNERADYNADZoRCZEI
nadzór nad działalnością
spółki we
Rada wykorzystując
swoje statutoweuprawnieniasprawowała
wszystkichpodslawowychdziedzinachjej działa|ności
w sposób stałyiciągływ czasie całegoroku
obrotowego'otfymując od Zarząduspdki wsfe|kieniezbęcinedo wykonyweniaswoich czynności
infomacje.
działa|ność
spółkiiGrupy Kapitałowej
RAFAMET' w tym kontro|ę
czynnościnadzorczeobejmowaty
gofaktycznądziała|ności
i inicjatywzarządu oraz kontro|ępod .łzg|ędemcelowości
i racjona|ności
spoda.kizarządu.
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z ań. 3E2 s 3 k's'h. Rada NadzorczadokonałaocenyspraW wypełnieniu
obowiązkówwynikających
wozdenie zelządu z działa|ności
spótki oraz sprawozdaniafinansowegoza 2016 |'
Przedkładając
niniejszesprewozdaniezwyczajnemuWaInemUzgromadzeniuspółki,Rada Nadzorswojeobowiązkiw 2016
wszystkimczłonkomRady,rea|izującym
cza wnosio udzie|enie
abso|ulorium
roku.

6' ocENA sPosoBU WYPEŁNlANlAPRzEz sPóŁKĘ oBow|AzKÓw INFoRMAcYl.
NYCH DoTYcZĄcYcHsTosowAN|A ZASADŁADU KoRPoRAcY]NEco,oKRE.
GlEŁDYoRAz PRZEPISAcHDoTYczĄcYcHINFoR.
sLoNYcH w REGULAMINIE
PRZEZ EM|TENTÓW
MAcl| BtEżĄcYcHI oKREsowYcH PRZEKAZYWANYCH
PAPIERÓw WARToscIowYcH
Rada Nadzorcza'zgodniez fasadą |l'z.1o.3DobrycnPraktykspółek Notowanychna GPW 2016
przez
sporządzaiprzedśawia zwyczajnemuwa|nemuzgrcmadzeniuocenę sposobu wypełniania
okreś|onych
w Regulaspołkęobowiązkówinfomacyjnychdotyczącychzasad ładukorporacyjnego'
pŻez
minieGieldy oraf przepisachdotyczącychinformacjibieżącychiokresowychp.zekazytvanych
emitentówpapierówwańościowych.
okreś|one
są w Regu|amidotycząceslosowaniazasad ładukorporacyjnego
obowiązkiinformacyjne
MinistraFinansóWz dnia 19 |utego2009 r' w sprawieinfomacji
nie Giehy orcz w rozporządzeniu
p.zez emitentówpapieńw warlościowych
oraz wafunków
bieżącychi okresowychprzekazylvanych
Uznawaniafa równoważneinformaqiwymaganychprzepisamiprawa państwa niebędącegopań(j-t'Dz.U. 2014' poz' 133).zasady przekazywania
rapońówdotyczącychśosostwemczłonkowskim
Uchw6łazarządu GPW nr 1309/2015z
wania zasad szczegółowychładukoĘoracyjnegookreś|a
17.12.2015
r.
zasada ładukorporacyjnego
nie jeśstoso'
RegulaminGie|dyśanowi'iżw p|zypadkugdy okreś|ona
rapońu
wanaw sposób tMały|ubjesl naruszonaincydenta|nie.
emitentma obowiązekopublikowania
na oficja|nej
slron.eintemetowej
emitentaoraz
w tej sprawie.Rapoń powinienzostaćopublikowany
(EB|)'
pfekazany w formierapońubieżącego
za pośredniclwem
ElekhonicŹnej
Bazy Informacji
zgodnie f obowiązującymi
od dnia 01.01.2016r' DobrymiPraKykamispÓek Notowanychna GPW
zasady |V.z.16.zasada ta
2016 w dniu 31.05-2016.. spółka przekazałalaport o niezas.tosowaniu
aby okres
stanowi'że dzień dywidendyoraz terminywyp|atydywidendypowinnybyć tak us1a|one'
p|zypadający
pomiędzynimi byłnie dłuższyniŹ 15 dni .oboczych'a usta|eniedłUżsfego
okresupo.
zasady pŻez społkępo.
międzytymiterminamiwymagaufasadnienia'częścioweniezastosowanie
|egałona wyznaczeniuterminuwyplatydrugiejratydywidendyna dzień 21.11.2016r' Terminpomiędzy dniemdyYi,idendy'
wyznaczonymna dzień 30.06.2016r-' a terminemwypłatydfugiejratydywi.
dendybyłzatemdfuższyniż'|5dni roboczych.WyznaczenieprzezWa|nezgromadzeniedatywypłaty
częścidywidendyw wyżejwymienionym
leminie nie byłospŻeczne z przepisamik.s.h',natomiast
uwzolędniało
sluację ekonomicznąspóK oraz koniecfność
zachowaniaprzez Emitentapłynności
finansowej.
Poza wymienionąpowyżejzasadąRada Nadzorczanie stwierdzainnychnafuszeńzasad
DobrychPraktykspółekNotowanychna GPW 20.16-

,t/0,.l
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REFFNET

Załączik do UchwaŁYN|.13/X/201.
Rady Na.lzo''czeiRAFAMIT S.A.z dnia 26.05.?017r

jeś informacjana temal
Na slronie inte.nelowejspółkiw zakładcestrefa |nweśo.aopublikowana
śanuśosowaniap.fez spÓłkę rekomendacjiizasad szczegółowych
zawańychw DobrychPrakty.
kach spół'ekNotowanychna GPW 2016' będącarea|izacją
zasady|.Z.1.13.
legożzbioru.
zgodniez .ozpo|ządzeniem
MiniśraFinansóww sprawieinformacjibieżących
i okresowychpEeka.
zpanych przez emitentówpapierówwartościowych
oraz warunkówuznawan:|a
za równoważnein.
pańŚwem czł]onkowskim
formacjiwymeganychpŹepisamiprawapaństwan;ebędącego
spółka zobowiązanajest w raporcierocznymzamieścić,
śanowiącewyodrębnioną
częśćtego sprawozdania,
ośWiadczen'e
o stosowaniuzasad ładukorporacyjnego'
Kóre zawierae|ementy
wskazanew s 91 ust'
5 pkt4 rofporządzenia'
oświadczenie
o śosowaniuzasad ładukorpolacyjnego
zośałozamieszczoneprzef spółkęw raporcie rocznymza rok 2016 (sprawozdanie
podanymdo pub|icznej
zaŻądu z działa|ności),
wiadomości
dnia 21'03'20.|7|'' zkIórym Rada Nadzorczazapoznałasię i stwierdza,że oświadczenie
to w sposób
p|awidłowy
opisujepżedmiotowe
zagadnienia.
Rada Nadzorczaocenia'żeMFA|VIETs'A' prawidłjowo
wypełnia
obowiązkiinfomacyjnezwiązaneze
przez spółkęsą zgodnez wysfosowaniemzasad ładukorporacyjnego,
a informacjeudostępnione
mogamii rzele|nieprzedśawiają
śanstosowaniatychżezasad'

7. oCENA RAcJoNALNoŚclPRoWADZoNE|PRzEz SPÓŁKE PoLITYK| sPoNso.
R|NcowBl I cHARYTATY\Ą/NEJ
Rada Nadzorcza,zgodniez zasadą Il.Z'10'4DobrychPraktykspółek Notowanychna GPW 2016'
prowadzonej
sporządzaipfedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę racjonalności
pEez spółkępoIitykisponsońngowej'
chaMatywnejIubinnejo zb|iżonym
charakteĘe(rekomendacja
r.R.2).
RAFAl'i]ETs.A', jako największyp|acodawcana tereniegminyKUźniaRaciborskaoraz istotnypraco.
dawc€ w powiecieraciborskim.prowadzidziałaniaUkierunkowane
na Iokalneinicjatyv/y
iwspieranie
działańprospoł,ecznych
oraf dobroczynnychw zakresieedukacji'kufturyi spo.tu,przez co buduje
jak ówni€ ż firmyodpowiedzia|nej
pfacodawcy,
wizerunekzarównośabiInego
społecznie.
Rada Nadzorcza'na podstawiebieżącychinformacjipozyskiwanych
od spółkiw toku sprawowania
- nadzorczychoraz uwzględniając
czynności
kontroIno
informację
zawaftąw sp.awofdaniuZarząduz
działa|noŚci
MFA|\4ET s.A' za .ok 2016 ocenia,Źe poIitykaw fakrcsie działaIności
sponsoringowej
i
chaMatywnejw roku 2016 prowadzonabyłapĘez spółkęw sposób racjona|ny.
zaŻąd spółkip|zy
podejmowaniU
decyzjiw tym fabesie kierował
się bieżącąsytuacjąekonomiczno- finansowąspółki,
jednocześnie
potŹebyśrcdowiska
interesemAkcjonaduszy'uwfg|ędniając
Ioka|nego'
na Żecz którcoo rca|izowanabyłapŻez MFA|V]ET s'A. większ€ częśćdziałańw zakresiespołecznejodpowiedziaInoŚcibiznesu.
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EFtr1ET

załącznikdo Uchwa}yNE73/X/2ot7
Radv NadzorczeiMfAMIT s-q-z dnia26.05.2017r.

- Janusz Paruzel
Przewodniczacv

- PiotrRegu|ski
zaśępcaPrzewodniczącego

członek- A|eksanderGaczek

członek- MichałRogatko

- Michał
członek
Tatarek

/f,tu4

