Kużnia
Raciborska.
26'05,2017
.'

UcHwAŁA NR 8Ixl20l7
Rady Nadzorczej,,MFAMET" S.A.
z dnia 26 ńaia 2017 ł.
w aprawie oceny aprawozdania zafządu z ófiałalnoóci spó|ki za rok 20l6
o..|'Zsprawozdaniafinansowegospółki za .ok obrotowy20l6'

1. RadaNadzorcza'
dzjałąąc
na podstawie
ad' 382s 3 k.s'h'oraf s 21 statutt]
spółki''RAFAMET'
s'A' pozapoznaniu
sięz opinią
i rapońem
biegłego
rewidenta
z dnia21'03'2017
r':
1) pofytywnieopiniujesprawozdanieZaząd! z działa|ności
spÓtkiza rok 2016 oraz sp|awozda.
niefinansowespółkiza rokobrotowy2016obejmujące]
a) rachunekzysków i stratza rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia31 grudn]a2016 r. Wy.
kazującyzysk nettow Wysokości
2'6a6'122,31zł (dwa mi|ionysześćsetosiemdziesląt
groszy)'
sześćtysięcysto dwadzieścia
dwazłotetŻydzieścijeden
b) sprawozdanie
z całkowjtych
dochodÓwfa rok za rok obrolowyod dn]a1 styczniado dnia
31 grudnia2016 r' wykazljącedochódw wysokośc]
2.554'906'60zł(dwami|ionypięćset
pięćdziesiąt
groszy),
cfterytysiącedziewięćset
sześćfłotychsześćdziesiąt
c) sprawozdaniez sytuacjifinansowejspo|ządzonena dzień 31 grudnia2016 r,, które po
skonieaktywówi pas}Ą/VÓW
zamykasię sumą.|74'340.696'43
zł(stosledemdzjesiąt
cztery
mi|ionytrzystaczierdzieści
ttzy
tysięcyszeŚćseidziewięćdziesiąi
szeŚc złotychczterdzieści
grosze),
d) sp|awozdanie
ze fmian W kapita|eWłasnym
za rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
grudnia2016 r' wykazującezwiększeniekapitału
własnego
o kwotęl.19,l.006'92złUeden
jedentysięcysześćzłotychdziewięćdziesiąt
mi|ionsto dziewięćdziesiąt
dwa grosze).
za rok obrotowyod dnia 1 stycznlado dnia 31
e) sprawozdaniez pzep\^,vówpieniężnych
grudnia 2016 r' wykazującezwlększeniestanu środkówpjenięŹnychnetto o kwotę
230.194,40z| (dwieście
czteryfłoteczte|dzieści
tŻydzieści
tysięcysto dziewięćdziesiąt
groszy),
f) fasady (po|iiyki)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaŚniające'
2) stwierdza,że wyżejwymienionedokumentysporządzonezostałyprawidłowo
i W sposób Żej
jednostki,
telnyodzwiercied|ają
sytuacjęmajątkowąflnansowąwyn]kflnansowy rentownoŚć
3) wnosido Wa|negozgromadzenjao zatlvierdzenie
sprawozdania
fażądu z dfiała|noŚci
spółki
za rok2016oraz sprawozdania
finansowego
społkiza rokobrotowy2016'

ź".4

jest
2. załącznikiem
do niniejszejuchwały

Rady Nadzorczejz badaniasprawozdania
zaŻądu
"ocena
z działa|ności
spółki oraz sprawozdaniafinansowegoFabryki obrabiarek RAFAN4ETs'A' za
2016 t."

jawnym'
3' Uchwa|azostałapodjętajednogł'oŚnie
w głosowaniu
4' Uchwała
wchodziwżycie
z dniempodjęcia'

- JanuszParuzel
Pzewodniczacv
zastępcaEzewodniczącego- PiotrRegulski

członek- A|eksanderGaczek

członek- MichałRogatko

członek- MlchałTatarck

ź/fu1

KuŹnia
Raciborska,26
052017r'

ucHwAŁA NR 9/x,/20t7
Rady Nadzolczej ,,MFAMET" S.A.
z dnia 26 maja 20'17r.
w sp|aw|eoceny spfitwozdan|azarządu z działa|ności
G.upy KapitałowejRAFAMET za .ok 2016
oraz skonso|idowanegośprawozdan|a'|nan6owego
Grupy KapitalowejRAFAMET
za rok oblotowy 2016.

1' RadaNadzorcza'
działając
na podstawie
ań' 382s 3 k's'h'orazs 21 statutuspÓłki'RAFAMET'
sięz opiniąi rapońembiegłego
rewidenta
z dnia21'03'2017
|':
s'A', pozapoznaniu
zarząduz działa|ności
GrupyKapitałowej
RAFAMET za rok
1) poz},t},wnie
oPiniujesprawozdanie
2016 oraz skonso|idowane
sprawozdanie
finansoweGrupyKapitałowej
RAFAMET za rok obrotowy2016obejmująceI
rachunekfysków i stratza rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 3'1
a) skonso|idowany
grudnia2016 r. Wykazujący
3.966.l1l'31 zł(tzy mi|ionydz]ewięćzysk nettow wysokości
groszy)'
złotych
tzydzieścijeden
set sześćdziesiąt
sześćtysięcystojedenaście
z całkowltych
dochodówza rok za rok obrotowyod dnia 1
b) skonso|idowane
sprawozdanie
z| (t|zy
styczniado dnia 31 grudnia2016 r' wykafującedochódw wysokości
3.791.771,65
mi|ionysiedemsetdziewjęćdziesiąt
czterytysiącesiedemsetsiedemdziesiąt
czteryzłote
9.caw.|ę.|ąt

p|ę! glvJ.y/

c) skonso|idowane
sp|awozdaniez sytuacjiflnansowejspo|ządzonena dzień 31 grudnia
2016 r'' które po skonieaktywówi pasF'Ów zamykasię sumą20l.287.1l9'66zł(dwieście
jeden mi|ionóWdwieŚcieosiemdziesiątsiedem tysięcysto dziewiętnaście
złotychsześćod dnia 1
d) skonso|idowane
sprawozdanieze zmian w kapita|ewłasnymza rok ob|otovvy
własnegoo kwotę
styczniado dnia 31 grudnia2016 r' Wykazujące
zwiększeniekapltału
tys]ęcyosiernsetsiederndziesiąt
cztery
2'130.EA,97z| (dwami|ionyczterystatrzydzieści
złotedf iewięćdfiesiąt
siedemgroszy)'
za rok obrotowyod dnia 1 stycze) skonsolidowane
sp?wozdaniez p|zeryów pienięŹnych
nia do dnia3'1grudnia2016 r' wykazującezwiększeniestanUŚrodkówpienięhychnettoo
dziewięćzłokwotę67.989,66fł (sfeŚĆdziesiąt
siedemtysięcydzjewięcsetosiemdziesiąt
0

tychszeŚćdfiesiątszeŚć groszy).
zasady(po|jtyki)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaśniające.

.#ry

iW sposÓb Że2J stwierdza'że wyżejwymienionedokumentysporządzonezostałyprawidłowo
sytuacjęmajątkowąfinansowąwynikfinansowyi rentowność
G|upyKatelnyodzwierciedlają
pitiałowej'
Grupy
sprawozdania
zarząduz działalności
3) wnosido Wa|negozgromadzeniao zatwierdzenie
finansowego
Grupy
Kapitałowej
RAFAMET za rok 2016 oraz skonso|idowanego
sprawozdania
RAFAlvlETza rokobrotowy20'l6'
Kapitałowej
jawnym
2' Uchwalazostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
3' Uchwafawchodziw życiez dniempodjecia'

PŻewodniczacv- JanuszParuzel
- PiotrRegu|ski
zastępc€ Przewodniczącego

członek- A|eksanderGaczek

cfłonek- |\4ichał
Rogatko

członek- M'chałTatarek

źi,A{

KuŹniaRaciborska.
26.05.2017
r'

ucHwAł^ NR l0/x/20{7
R.dy Nadzorcf€| ''MFAMET" 3A.
z dnia26 m.1.20t7r.
w apnw|gopiniido wn|olkuzaządu o podziależTrkuz! rokobrotowy2016.
1. RadaNadzorcza'
dfiałąącna podstawie
art'382s 3 k.s'h'o.azs 21 statutuspółki"MFAMET"
s'A., po zapozngniu
propozycję
sięz wnioskiem
zaządu pozytywnie
podział!
opiniuje
zyskunetto
za rokobrotowy
2016w wysokoścl
2.686.t22'3'|
zł(dwamilionysześÓset
osiemdziesiąt
sześć
tyjeden
pŹedstawioną
sięcy sto dwadzieŚciadwazłotet|zydzieści
groszy),
w Uchwa|eza|ząduNr
13N||l17
z dnia17'05'2017
r' w sprawiepodziału
zyskuza rokobrotowy
2016'
jednogłośnie
jawnym.
podjęta
2. Uchwała
została
w głosowaniu
3' Uchwała
wchodzi
w życiez dniempodjęcia.

- JanuszPa.uzel
Pzewodniczący
- Piolr Regu|sl
zastępcaPŻewodniczącego

członek- AleksanderGaczek

członek_ MichałRogatko
- Michał
członek
Tatarek

,4źL1

Kuźnia
Raciborska,
26,05.2017
r.

Uc}lwAłA NR ll,m0l7
Rady N.tlzorcłd IRAFA ET- sń.
z dnl.26 m{a 20'17r.
w sprawlooplnlldot.udzlclcnl!rbloluto.ium
Pttzr.ow| z.r'ądu spó|t| z r'włonlnh obovv|.t|ów za rck obptowy 2016.
't. Rada Nadzorcza'działaj@na pods|awieart 3E2 '1k.s.h.oraf 21 statufuspółki
s
s
'MFAtvlET
sl"' wno6i do Walnego zgromadzgniao udzie|€nie abso|uiońUmP.ezesott/izaŹądu Dyr€kb|owi Nacze|nem!_ Panu E. LonginołiWongowiz u/ykolaniaobouiią.kówfa okres od
01.01.2016
r.do31.12.2016
r.
Uchwała
zo8tałaPodjętajednogłoŚnie
w głosowaniu
tajnym'
Uchwabwchodziw żyaiez dniempodjęc|a.

- JanuszParuze|
Przewodnic?ący
- PlotrRegu|ski
zastępcaPżewodn|czącego

człongk- Al€k8€ndgr

Gaczek

członek- M|chał
Rogatko

.

- M|chałTatarek
człongk
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KuźniaRaciborska'26.05,2017r.

UctlwAŁA NR lzxl2017
Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S-4.
z dnla 26 mata2017r,
waprawlg opinii dot. udzieleniaabsolutodum
w|cepreześow|zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok ob]otowy 2016.

1. Rada Nadzorcza'działąącna podstawieań' 382 s 1 k-s'h'oraz s 21 statutuspółki'RAFAMET'
s'A', wnosi do Wa|negozgromadzeniao lrdfie|enieabso|utorilmWiceprezesowizaŻądu _ Panu |Maciejowi
z Wykonaniaobowiąfkówfa okres od
DyrektorowiHand|owemu
Micha|ikowi
01.01.2016
r.do 31.12.2016
r.
w głosowaniu
tajnym'
2. uchwałazostałapodjętajednogłośnie
3' Uchwała
wchodziw fycie z dniempodjęcia'

PŻewodniczacv- JanuszParufe|

- PiotrRegulsk|
zastępcaPrzewodniczącego

Crlonek- AleksanderGaczek

członek- MichałRogatko

- lvlichał
Tatarek
członek

7łz^z1

KuŹniaRacibocka,26'05.2017
r.

ucHw|ŁANRl3,xnu7
Rady N.dzorczsl ,,MFAiIET" s-A.
z dnl! 26 md! 20t7 r.
w.pr.w|. pzy|ęcl. śprawoEdm|tRrdy Ntd'orcE.| żdż|a}.|noóc|
w rcku 2016.

1 , RadaNadzorczaprzyjmlje.Sprawoudanie
RadyNadzorcrejFabrykiObrabiarekMFAMET S.A.w

KuźniRaciborgkiej
z dfiała|ności
w okrgsi€ od 01'01.2016
r. do 31.,|2.2016
r", któreslanott/i
załą9znik
do niniejśzej
uchwEły.
jednog,łośnie
jawnym'
Uchwała
zostahpodjęta
w gbsowaniu
Uchw8ła
wchodzlw życiez dniempodjęcia'

- JanuszParuze|
Pze\,vodniczący
- P|or Kegu|sK|
ZaslępcaPrzewoon|czącego
członek- A|ekgander
Gaczek
członek- MichałRogatko
człon€k - MichałTatarek
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