Fabryka Obrabiarek

KUźlia Raciborska' 21'03'20] 7 r'

RAFAMET S.A.

UcEwAŁA NR 10/vIV17
ZARZĄłU''RAFAMET'

s.A.

Z DNIA 21 MARCA 2017 R.
w sprawie:przyjęciBsplawozdań^z&rfądruz llń8łslności
spółki zr ńk 2016
oraz sprawozdanirlfurnsowegosŃłki za rok obrototvy2016'
t.

Działając
na podstawies t4 ust' t statutuspółkioraz art.]68 s l k.s'h.Zarządspólki:

r)

przyjmujesprawozdanie
Zarząduz działalności
Spółkiza rok 2016oraz sprawozdanie
finansoweSpól
ki za rok obrotowy20ló obejmu'jące:
a) rachun€ k zyskó\łi Ńrat za rok obroto\łyod dnia l styczniado dllia 31 grudnia2016I' wykazująCy
zysk nettow \'tysokości
2.óEó.12231 Zł (dwa miIiony sześćset
osiemdziesiąt
sześótysięcy sto
dwadzieścia
dwa złot€ 3l/l00).
b) sprawozdanie
z całkowjty€ hdochodówza rok za rok obrotowyod dnia ] stycmiado dnia 3 1 grudnia 2016 r. wykazującedochód w wysokości2.554.906'60zł (dwa miliony pięćsetpięćdziesiąt
czterytysiącedziewięćset
sześć
złorych60/l00)'
c) sprawozdani€z s},luacjifinansow€ j sporządzone
na dzień 31 8rudnia2016 r., które po stronieak.
zł (sto si€ d emdzi€ s iąt czterymiliony trzysta
tywów i pasywów zamykasię sumą174.340.696'43
złotych43/l00)'
caerdfieści
tysjęcysześćset
dziewięćdziesiąt
sześć
d) sprawozdanie
ze zmianw kapitalewłasnfnfa rok obrotolryod dnia l styczniado dnia3l grudnja
20ló r' wykazującezwiększeniekapitatuwłasn€ g o o kwotę 1.191.006'92zł (jedenmilion sto
dziewięćdziesiąt.jeden
tysięcysześć
złotych92ll00)'
e) sprawozdanie
z przepbvów pienjężnych
za rok obroto\łyod dnia 1 stycaia do dnia 31 grudnia
pienięfnychnettoo kwotęŹ30.19410z1(dwieści€
2016r. wykazująceztviększenie
stanuśrodków
trzydzi€ ś cirysięcysto dziewięćdzi€ s iątcaery złote40/l00)'
f) zasady(polityki) rachunłowościoraz dodatkowęnot} objaśniające'

2) lvnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i poz)tyltne zaopiniowanie sprawozdaniaZarządu z działa]ności
Spółki za rok 20 l 6 oraz sprawozdaniafinansowe8ospółki za rok obrotowy20 l 6'

3 ) wnosi do waln€go Zgromadz€nia o zatwierdzeniespra\\ozdaniaZarząd! z działalnościspółkj za rok
20]6 or^zsprawozdania
finansowego
spółkifa rok obrotowy20l6.

podję!ajednogłośnie.
2. Uchwałazostała

3 . Uchwaławchodziw fycie z dniempodjęcia
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FabrykaObrabiarek

KuźniaRaciborska,2]'0j.20l7 r.

RAFAMET S.A.

UcHwAŁA NR 11/vIV17

zARzĄDU 'RAFAMET"

s.A.

Z DMA 21 MARCA 2017 R.
\ł sprewle| przyję€i! spr'wofłtadia zaftądlr fdd8lrlności Grupy xlpit!łowej RAFAMET
oraz skonśolidowsncgosprrwozdsnis fn'nśowĘo Grupy |&pit!łowej RAFAMET

l.

2. fok 201ó

zs rok obrotowy 2016'

Działając
na podstawies 14 ust.l stafutuspólki orazań' 368 $ 1 k's'h' Zalządspółki]
l)

przyjmujesprawozdani€Zarząduf działalności
orupy Kapitałowej
MFAMET za rok 2016oraf skonsolidowan€ spfawozdaniefinansoweGrupy Kapitałolv€ jRAFAMET za rok obrotowy20l6 obejmują.
a) skonso|idowany
nchunek f-vskówistrat za rok obroto\f od dnia I st}czniado dnia 3| gnrdnia
20]6 r' *ykafującyzysk netto!v tl'vsokości
3.966.lllJl zl (Ezy mi]ionydziewięćset
sześćdziesiąt
tysięcystojedenaście
sześć
złorych3li I00)'
b) skonsolidowane
sprawozdanie
z całkowitych
dochodówza rok za rok obrotowyod dnja 1 stycaia
do dnia3 1 grudnia20 l 6 r' wykazującedochódw wysokości
zł(trzymiliony sjedem3.794.774'65
setdziewięćdziesiąt
caery tysiąc€ si€ d € m se1 5jedemdziesiąt
caery złole65/100).
c) skonsolidowane
spmwozdanie
z sytuacjifinansolvej
sporfądzone
na CLień3] grudnja20ló r.. które
po stfonieaktywólv i pas)'\Yótvzamyka się sumą20l'267.119'6ózł (dwieści€jeden milionótv
osiemdziesiąt
dwieście
siedemtysięcysto dziewiętnaście
z|otychó6l]00)'
d) skonsolidowane
sprawozdanie
ze zmianw kapitalelvłasnymza rok obrotorł}od dnia l sqcaia do
dnia 3l grudnia20ló r' wykazującezwiększeni€ kapitałuwłasncgo
o kwotę2.430.t71'97zł(dwa
miliony czterystatrzydzieści
tysięcyo5jernset
siedemdziesiąt
cztcryzłole97l100)'
e) skonsol;dowane
sprawozdanie
z pfzeptrvów pienięhych za rok obrotowyod dnia l srycznjado
dnia 3l gfudnia 2016 r' \łykazującezwiększeniestanu środkówpienięznychnetto o kwotę
67.989'6ózł(sześćdziesiąt
siedemtysięcydziervięćset
osierndziesiąt
dzi€ w ięć złotychó6lI00)'
f) zasady(poliD,ki)rachunkowości
orazdodatkowenoo objaśniające.

2) wnosi do Rady Nadforczejo ocenęi pozytywnezaopiniowanj€sprawozdania
Zarz4duz dzjała]ności
crupy KapitalowejRAFAMET za rok 20l6 oraz skonsolidowan€ g osprawozdania
finansowego
Grupy
KapitalowejRAFAMET 2a rok obrotow}20ló'
])

wnosido walnegoZgrcmadzenja
o zallvierdzenie
lprawozdaniazarząduz działalności
crupy Kapita.
łowejRAFAMET z^rok 2016 omz skonso]idowan€ g osprawozdania
finansowego
Grupy Kapimlowej
MFAMET za rok obroto\ły2016.

podjętajednogłośnie'
2. Uchwałazostała

3 . Uchwaławchodzjrvżyc;ezdniem Podjęcia'
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RAFAMET S.A.

UCIIWALA NR 13/VIV17

z^RzĄDU''RAFAMET" s.A.
Z DNIA 17 MAJA 2017 R.
w sprawi€: podziel$ zyrku ża rok obrotosY 2016.

l.

DziaĘąc na podstawi€ $ |4 ust' l slarufuSpółkiorazań' 368 s l k's'h..zarządspólki:
l) rekomenduje
Podzia|zysku n€ t to za rok obrotowy2016 w $}sokości2.686.122Jl zł (dwa miliony
j€ d en groszy).z przeznacze.
osiemdzi€ s iątsz€ ś ćtysięcysto dwadzieścia
dwa złotetrzydzieści
sześćset
- kwota 1'295.6r0J0 żl 0ed€ n mj]iondwi€ ś cir dzielvięća) w}płaĘd}widendydla akcjonariuszy
gloszy).tj.030 złnaj€ d nąakcję.
dziesiątpięćtysięcysfeśćset
dziesięćflotychtrfydzieści
b) ZakładowyFundusz swiadczeń socjalnych _ kwota 80.000'00zł (osiemdziesialtysięcy z|otych),
c) kaPitałzapaso\łyspó|ki

l$vota l.3l0.5l2'01 zl (iedenmilion tEysta dziesięćlvsięcy pięćset

dwanaścje
złolychjedengro5z)'
2) r€ k om€ n duje dzieńdywid€ n dy na dzień16 s|eĘnla 2017 r..
zl(sześćset
3) r€ k om€ n duje terminwypłalyd)'widendyna dzień30 sierplis 2017r' dla kwoty6'17.805'15
g!osą) _ 0'l5 d (piętnaści€groszy)na
caerdzieści
siedemtysięcyosiemsetpięć złotychpiętnaście
jednąakcjęi na dzień30lbtopade 2017r. dla kwoty647'805'15zl (sześćset
caerdzieści
si€ d em lysięgroszy)- 0'l5 d (piętnaścje
groszy)najednąakcję
cy osiemsetpięćzłotychpięmaście
podziałuzyskunettoza rok ob'otowy20l6,
4) wnosido Rady Nadzorczejo poat}'wnezaopiniowanie
5) wnosido walnegozgJomadfeniao zatwierdz€ n iepodzialuzyskunettoza rok obrotowy2016'
2.

Uz-asadnienie}łTioskuzaŻ4du stanowi zała:cz|ikdo niniejszej uchwały.

3. Uchwałazostała
Podjętaj ednogłośnie'
4. Uchwaławcho.iziw życiez dni€ m podjęcia'

i

WIcEPREzEś4AR'ĄDU
OYREKTORI'IANDLOWY
Mactej Mi6lai(\.

ZAŁĄczNlKDo UcHwAtY NR 13/Vl|,/
17zAnzĄDUI.AFAMET S'A' f DNLĄl7'05.20l7 R.

UZASADNIENIE

Do \NIosKU ZARZĄDUw sPMwlE PoDzlAŁUzYsKUZA RoK oBRoTowY20]6

Zarząd Fabryki obrabialek RAFAMET

s-A-. w związku z wnioski€m zawart)łI lł Uchtła]eZarządu

z dnia 17'05.2017
r' w sprawiepodziałuzysku z^rok obrotowy2016 ńformuje' ż€ uzasadnienie
N. 13,Ą/IIl17
I
podziaŁr zysku netto Spółki w wysokości2 '686' t 22'3 i złw sposób faproponowanyw uchwalej est następujące
a) propoTrcjazalzĄdl] co do podziafu w}niku finansowegoroku ubiegł€go opi€ra się na przyjętejprfez spółkę
rrypracowanym
zyskiem'stosowniedoje'
po]iryced}Ąłidendy,
zakładając€dzielenie
j
sięz akcjonariuszami
go wysokościw danym roku' aktualnegopozionu pł,nnościfinansowejspółki oraz prolYadzon€go progra.
przez ZalządkwotadFłidendyw wysokości
i'295.ó10,30zł't.j.
mu jnw€ s tycyjne8o'stądrekomendowana
0'30złnaj€ d ną akcję'
wniosekzłożonypruez fakładoweorganizacjezwiązkowei 'ekomenduj€ się
b) uwzględniasię częściowo
pżekazanj€ kwoty8o.0oo,00złna ZakładowyFundxszŚwiadczeńsocjalnych,uznająctym samymudziałi
rolę pracowników spółki w \{'placowaniu tegoŻzysk!'
zł wynika z koniecaościzwiększ€ n ia tego
c) przekazaniena kapitałzapasowyspółki kwoty 1-310.512'01
kapitałuw celu zabezpiecz€nia pŹ€z Spółkę &odków finanso.lrychna rcalizację prowadzon€go programu
inĄ'estycyjnegospołkj.główni€ w zakesie modemjzacji parku masą.nowego.
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