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SPRAWOZDANIERADY NADZORCZEI
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
r'
z DZIAŁALNoŚCI W oKREs|E oD o I'oLzoI7 r.Do 31..12.?01-7
spółkikwestie'pŻy czym
Rada Nadzorczaw 2017 r' omówilawszystkieistotnedla funkcjonowania
działa|ności
operacyjnajważniejsfe
z nichdotyczyły:
osiqganychwynikówfinansowych'prowadzonej
zabezPieczenia
nej. aspektów funkcjonowania
spó,łekza|eżnych'bieżąceji pżyszłejkontraktacji'
wpłyM/em
uwarunkowańmakroekonomicznych,
sprawozdańi zaŻĄdzania
spółki pŻed negatywnym
do oczekiwań
zasobami|udzkimijakimi
dysponujespóka oraz dostosowaniamode|ufunkcjonowania
posiadanych
w kontekście
fasobów'
rynkowych
z funkcjonowaniem
Na posiedzeniachRady omawianebyływszystkiek|uczowesplawy z:'l'liązane
zagadnienia'którymipowinna
spółki' Porządkiobrad bytyukładaneW taki sposób. aby obejmowały
prawem'a takżebieżącymipot.zebami
zajmowaćsię Rada Nadzorczazgodniez obowiązującym
ana|izydziała|noŚci
operacyjnej.szczegółowyWykaz sprau które byłypEedmioiemobrad Rady,
zamieszczonow da|szejczęściSprawozdan|a'
Biorącpowyższepod uwagę'w ocenie Rady Nadzorczej'Rada jest dobrzepŻygotowanado wykoje w sposób wlaściwy.
gwarantujący
kompetencji
i wypełnia
nyłvanja
swoichustawowychi statutowych
Profi|emeryto.
odpowiedninadzÓr nad spółką'we Wszystkichjstotnychdziedzinachjej działa|noŚci'
ana|izywszystkichczynnikóW
ryczne członkÓwRady pozwa|ająna dokonylvaniewie|oaspektowej
mogącychmiećwpływna funkcjonowanie
zaróWnospołki'jak i całejGrUpyKapitałowej'
1. SKLAD RADY NADZORCZEI I IEJ KO|\, TETOW.
W okresieod 0'1'01'2017|. do 31.12'2017r' Rada NadzorczasoołkiFabrvkaobrabiarekRAFAMET
s'A' pracowała
w następujqcym
składzie:
.
.

Rady Nadzorczej'
Janusz Paruze|' Przewodniczqcy
Rady Nadzorczej,
PiotrRegu|ski- zastępcaPŻewodnjczącego

.

A|eksanderGaczek- członekRady Nadzorczej'
|\4ichał
Rogatko- członekRady Nadzorczej,

.

|\4ichał
Tatarck- członekRady Nadzorczej.

.
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UchwałąNr ,l8/x2017z dnia 09'10'201I|' Rada NadzorczapowolałaKomitetAudytu'któregozasa
dy działaniareguIujeustawao biegłych
rewidentach'
firmachaudytorskich
oraz nadzo.zepub|icznym'
z dnia 09'10.2018r' Rada Nadzorczaprzyjęła
RegulaminKomitetuAudytu' W
UchwałąNr 19/X/2017
okresieod 09'10'2017|' do 31'12'2017r' w składKomitetuAudytuwchodzi|jwszyscy członkowie
Rady Nadfo.czej'FunkcjęPrzewodniczącego
KomitetuAudytupełnił
Pan MichałRogatko'
Wszyscy członkowie
Rady Nadzorczejreprezentuja
wysokipoziompfygotowaniazawodowego,wyw zakresiezaŻądzania,marketingui prawa'
nikającyz posiadanychkwa|ifikacji
oraz doświadczenia
fyciorysyczłonkóW
Radydostępnesq na stronieintemetowej
społki'

2. wYKAz TERMrNów PosIEDZEŃRADYNADZoRcZE|I lEl KoMITEToW.
W okresiesprawozdawczym
Rada Nadzorczazebrałasię w następujących
terminach]
1) 10.03.2017
|,
2\

26.05.2017t..

3) 27.06.2017
t.,
4\ 23.08.2017
t..
5) 09.10.2017
r.,
6) 20.122017t.
pisemnymzawiadomieniem
Posiedzeniazwolywanebyływ trybie zwyczajnymz wcześniejszym
poŻądkuobrad spotkaniaodbywa]y
wszystkichczłonkówRady o terminie'miejscui pŻewidylvanym
się W siedzibiespółkiw KuźniRaciborskiej'
poTenninyko|ejnychposiedzeńoraz porzqdekobrad usta|anebyłyz odpowiednim
WypŻedzeniem
pŻedmiotuobrad pŹez wszystkichczłonkóworganu
zwa|ajqcymna zapoznaniesię z całokszta]tem
nadzorczego.
W roku oblotowym2017 Rada Nadzorczapodjęła
21 uchwał'w iym pomiędzyposiedzeniamiRada
porozumiewania
podję,ła
Nadzorczaza pomoĘ Środkówbezpośledniego
się na od|egłoŚĆ
2 uchwały.
W okresiesprawozdawczym
KomitetAudytuodbyłjednoposiedzenieW óniu 20'12'2017|'

3' UcHwAŁYRADYNADzoRczEl.
Data

Nr

1

f5 01 2417|

7txl201l

paEme|.Ów''P|anu.zeczowo' nnansoweso
wsp.awiepfyjęciapodstawowych
RAFA.
IMETS.A na rok2017"

2

26.05.2417
t

axt2a17

w sprawie o@ny sprawozdaniazafądu f dfia|alnościspółki fa bk 2016 oGf spra.
wozdania fin.nsow€ l o społkiza ok obrclowy 2016

rA#"

ZałaĆzo|k
do Uchwaly^]r36/y"20ie
RadvNadzarcreiRAFAI','IET
S A zdnia 23 45.2418r.
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Gfupy Kapitałowej
RAFAMET
w spEwie o@ny sprawozdaniazarządL]f dfiała|ności
za rok2016o@ skonso|idowanego
sp€ w ozdańia iinańsowego
GrupyKapitałorej
RAFAMETza rokobotow 2016

26.45.2017r

91 J2017

26.45.2017
r

zyskuza ok obrolovly
2016
101r/J2017 w sprawieopiniido wnjoskuzaŹądu o podzia|e

5

26 05 2917 |

11tN2017

6.

26.05201Tr

12lX/2017 w sDrawieoDiniidot. udzieleniaabsolulodumobowiąfków fa rok oblotowy2o16
Wi@prezesowjzalządu spókifwykonania

26 OS2417(

w roku 2016
131Xt2017 w sp.awie przyjęciaspEwofdania Rady Nadzolczej z działalności

I

2 7 . 0 6 . 2 0 1| 7

14tX12017

I

23.042017|

w sprawieksdałlowania
wynaq@dfeń
członkówzaŹąduspoł{Fabrykaobrabiarek
15tvJ2017 RAFAMET
sA f siedzibąw KUźniRaciboBkiej

10.

23.48 2017 t

1d/J2417 wspńwie pżyfnaniaplemi]roeneifa 2016r' e]onkomzażąduspo]ki

11

31.08.2017r

17ilt2017

12

1ANZ017 w sp.awie powołaniaKomitetuAudy'iu
09.10.2017
r

13.

09.10.201
r7

Audytu
191IJ2017 w sprawieprzyjęcia
Regu|aminu
Komi|e|u

09.10.201
r7

20/).J2017 w splawie powotaniaczłonkaKomi|e|uAudytu

i5

0 9 1 A2 0 1 7t .

21tX12017 w spBwie powołaniaelońka KomitetuAudytu

16

0 9 . 1 0 . 2 0 1r 7

22 12017 w sprawiepowo|ania
ełonkaKomileluAudńu

17

0 9 1 0 . 2 0 1r7

23]Ń2a1T w sprawiepowołania
e|onkaKomitetu
Audytu

18.

0 9 . 1 02 0 1 7r

24,112417 w spEwie powołania
żłonkeKom]tetu
Audy'iu

t
20.12.2017

pżyjęcia podstawowychpalameków 'P|anUrzecfowo - finansow€go RA.
251X/2017 w sprawie
FAMET S A. na ok 2018".

3.

PlefesowizażądusPolkiz wykonania
w spEwie opiniidot'udzielenia
absolulorium
2016
obow]azkóW
za rokobro|owy

w spEwie wyborupodmiotu
uprawnionego
do badaniaipżeg|ądusprawofdańfinan'

funkcjiełon
wspEwie objęciaUbezpieczeniem
od odpowiedziahości
z Mułupełnionej
ka zafudu FabNkiobEbiaEk MFAMET s'A' z siedfibaw KuŹniRgciboEkiei

20.

20.12.2417
|
261Xt2017 w sp€ w ie opiniido "stE|egiirceoju RAFAMETs A ^alata2018 fo22"

21

(7
20.12.241

4,

27N2017

po|ity||
wsp.awi€ l8opiniowania
faŹądfaniaryfykiemw.]LtowynwRAFAMFTs A

TEMATYKA POSIEDZEN RADY NADZORCZEI

w trakcieposiedzeńRady na|eżały:
Do najwaŹniejszych
sprawporuszanych
. omawianiebieżących
wynikówekonomiczno- finansowychi ich ocena'
.

fapoznaniesię z podstawowymi
danymize splawozdańfinansowychFabrykiobrabiarekRAFAlv|ETs'A. iGrupy Kapitałowej'

.

oodziałzvskuza 2016 r'.
wybórpodmiotuuprawnionego
do badaniasprawozdańfinansowych'
p|zyjęcie''P|anurzeczowo- finansowegoRAFAMET s'A' na rok2017"'
sytuacjiw spółkachza|eŻnych'
ze szczeqó|nymuwzględnieniem
oD.
ana|izai bieżącymonitoring
LEWNIRAFAMET Sp. z o.o.,

.

iwynagradzania
zarząduspółki'
ana|izazasad zat|udniania

.-v?
\_,.'
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Zalacznik da lJchvlalrJNt 36X12018
Racly Nadrarczej RAFAT,IETS A. r ctria 23 A5.2A1Ar.

pŻyznanieczłonkom
zaŻądu premiirocznejza 2016 r '
omówieniesytuacjikadrowejoraz struktury
Wynagrodzeń
w spÓłce,
przyjęciezałożeń,,P|anu
rzeczowo-finansowego
RAFAMET s.A na rok2018'',
omówienieopracowywanej
'strategiirozwojuRAFAI.IETs'A' na lata2018_2022,'
przedstawienie
politykiza|ządzaf,iaryzykieńwalutowymw spółce.
Na każdymposiedzeniuRady do stałychpunktówpo|ządkuobradna|eŹało:
.
.

p|zyjęciep|otokołu
f pop'zedniegoposiedzenia,
ocena wynikóWekonomiczno- finansowychspółki na podstawiedokumentów'nateriałóworaz
informac]i
zażadu'

.

informacje
o działa|noŚcispółkinarastajaco
we wszystkichmiesiącĄch2017
|''

.

monitorowanie
kontraktacji
oraz biefqcejrea|izacjiprogramusprzedażywaz z ana|izqodchy|eń
p|anu,
od przyjętego

.

sprawybieżace,w ramachktÓrychpEekazywanebyly informacjeo działalności
spółkinie objęte
DoŹadkiemobrad'

5. czYNNośclKoNTRoLNERADYNADZoRCZEI
Rada wykorzystując
swoje statutoweuprawnieniasprawowałanadzór nad dziata|nością
spółkiwe
wszystkichpodstawowych
dziedzinachjej działa|noŚci
w sposób stałyi ciągływ czasie całegoroku
obrotowego.otŻymującod zaŻądu społkiwszelkieniefbędnedo wykonr,vaniaswoich czynnoŚci
informacje.
czynnościnadzorczeobejmowały
działalnoŚć
spółk.i Grupy Kapitałowej
MFA[4ET' w tym kontro|ę
faktycznqdziała|ności
iinicjatywzarządu oraf kontro|ępod Wzg|ędemce|owości
goiracjona|ności
soodarkiZarzadu.
W wypełnieniu
obowiazkówWynikajqcych
z art.382 5 3 k s h Rada Nadzorczadokonała
ocenyspra.
wozdaniazarzqduz działa|ności
s połkioraz sprawozdan
ia finansoweg
o za 2017 |.
PrzedkladającniniejszesprawozdanieZwyczajnemuWa|nemuzgromadzeniuspołki,Rada Nadzorcza wnosio udzie|enie
abso|utorium
wszystkimczłonkomRady' rea|izujqcyńswojeobowiązkiw 2017
roku.

6. ocENA sPosoBU WYPEŁNlANIAPRzEZsPÓŁKĘ oBoWIĄZKÓW INFoRMACY|.
NYcH DoTYcZĄcYcHsTosowANIA zAsAD ŁADU KoRPoRACYJNEGo,
oKRE.
sloNYcH W REGULAMlNlEGIEŁDYoRAz PRzEPlsAcHDoTYcZĄcYcHlNFoR.
MAC|I BIEZĄCYCHI oKREsoWYcH PRZEKAZYWANYCHPRzEz EMITENToW
PAPlERÓWwARToŚcIoWYcH
Rada Nadzorcza'zgodniez zasadq ||z 10'3 DobrychPraktykspółek Notowanychna GPW 2016
spo|ządzai pŻedŚtawiazwycząnemuWa|nemuzgromadzeniuocenę sposobu wypełnianja
pęez

NNFNMET

ZałacżDik
do Uchvałv Nr 36/X/2018
Rady Nadrorczej RAFAMET S.A z dnia 23 AS 2418 r.

minie Giełdyoraz przepiŚach dotyczących inforńacji bieżqcychi okrcsowych plzekazY anych pżez
papierówwańościowych'
emitentóW
obowiqzkiinformacyjne
dotyczącestosowaniazasad ładukorporacyjnego
w roku 2017 rea|jzowane
byływ oparciuo regu|acje
zawarteW Regu|aminie
Giełdy'rozporzqdzeniu
MinistraFinansÓwz dnia 19
|utego2009 r- w sprawie informacjibieżącychi okresowych przekazywanychpfez emitentóWpapieńw wańościowych
oraz warunkówuznawaniaza równoważneinfo.macjiwymaganychpŻeplsami
prawapaństwaniebędacegopaństlvemczłonkowskim
(i't' Dz'U' 2014' poz. 133|o|azzgodnief zapi
sami |JchwałyzaŻądu GPW nr 1309/2015
z 17'12'2015|. okreś|ajqcej
zasady wzekazryania ępońówdotyczącychstosowaniazasad szczegółowych
ładukorporacyjnego'
Regu|aminGiełdystanowi'iżw przypadkugdy określona
zasada ładukorporacyjnego
nie jest stosoWanaw sposób trwalyIubjest naruszonaincydenta|nie,
emitentma obowiązekopublikowania
rapońu
w tej sprawie'Raportpowinienzostaćopub|ikowany
na oficja|nej
stronieinternetowej
emitentaoraz
pęekazanyW formieraportubieżącego
(EBl)'
za poŚrednictlvem
E|ektronicznej
Bazy Informacji
zgodnie z obowiązującymi
od dnia 01'012016 r' DobrymiPraktykamispÓłek Notowanychna GPW
2016 w dniu 31'05'2017r' spółka przekazata€ p ort o częściowym
nie zastosowaniuzasady ||.z'1'1'
częścj||
PraktykspołekNotowanychna GPW 2016"stanowiącej'
że:,'€ d a nadzo|czarcz"Dobrych
pairujei opiniujesprawymajqcebyć pŻedmiotemuchwałWalnegozgromadzenia"'
częŚciowe niezaŚtosowaniezasady polegałona nie zaopiniowaniupzez Radę NadzorczqRAFAMET s'A' punktÓW
porzqdkuob|adzwczajnego Walnegozgromadzeniadotycfącychpodjęciauchwały
w sprawiefasad
ksŹałtowaniawynagrodzeń członkówzafądu oraz uchwaływ sprawie zasad kształtowanEwynaglo.
dzeń członkówRady Nadzorczej'Uchwałyte' ujętew porzqdkuobrad Wa|negozg@madzeniana
WniosekAkcjonariusza'nie byłyobjęte poŻqdkjemob.ad Rady Nadforczej zwołanejna dzień
26 05.2017|
W dniu 26.06.2017r. spółka poinformowah'ze na zwycząnym Wa|nymzg.omadzeniuw dniu
26'06'2017|' nie zastosowanoczęściowo
zasady |V.z 16. części|V 'DobrychPraktykspółek Noto.
dywidendyoraz terminywypłatydywidendypowinny
"dzień
byćtak usta|one'aby okrespzypadającypomiędzynimibyłnie dłuższy
niż15 dni roboczych'Ustalenie dłuższego
okresupomiędzytymite'minamiwymagauzasadnienia'''częścioweniezastosowanie
zasady po|egało
na w}znsczeniuterminuwypłatydrugiejratydyw.dendyna dzień 30'11'2017|' rerwanychna GPW 2016"stanowiącej'
fe:

min pomiędzydniem dywidendy'wyznaczonymna dzień 16.08'2017r'' a terminemwypłatydrugiej
ratydywidendybyłzatemdłuższy
niż15 dni .oboczych.WrznaczeniepŻez WzA datywypłaty
części
dywidendywtym terminienie byłospżecznez pżepisamik's'h.
zgodniez |ofpo|ządzeniem
|V|inistra
Finansóww sprawieinformacjibieŹqcychi okrcsowychprzekazryanych p|zez emitentÓw papieńw wańościowychoraz warunków uznawania za rÓwnowaine inforńacji wymaganychpŻepisamiprawapaństwaniebędqcegopaństwemcfłonkowskim
spółka zobowiqzanabyław raporcierocznymzamieścić'
stanowiącewyodrębnioną
częśćtego sprawozdania'
oświadcfenie
o stosowaniuzasad ładukorporacyjnego'
którezawierae|ementywskafanew s 91 ust'
5 pkt4 rozporządzenia.
oświadczenie
o stosowaniU
zasad ladu korporacyjnego
zostałozamieszczone
pŻez społkę w raporcie rocznym za rok 2017 (spqwozdaflie za|zqdu z

pooanym0o
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Załacznik
claUchvłały
Nr 36^/2018
r
Rady NadratczejRAFAMET S A. z dnia 23.05.241E

pub|icznejwiadomości
dnia 27.04'2018r., z ktÓrymRada Nadzorczazapoznałasię i stwierdza'Źe
zagadnienia'
opisujepŻedmiotowe
oŚwiadczenieto w sposób prawidłowy
wypełnia
obowiąfkiinformacyjne
związaneze
Rada Nadzorczaocenia,fe MFAMET s.A' prawidłowo
a infolmacjeudostępnionepęez społkęsą zgodnef wystosowaniemzasad ładukorporacyjnego'
przedstawiajq
mogamiI rzete|nie
stanstosowaniatychżezasad'

7. ocENA RAc|oNALNoŚcIPRowADZoNEJPRZEZ sPoŁKĘ PoLITYKIsPoNso.
RINGOWEII CHARYTATYWNEJ
Rada Nadzorcza'zgodniez zasadą l|'z.10.4DobrychPraktykspółek Notowanych.a GPW 2016,
prowadzonej
spotzqdza ipŻedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę racjona|ności
pŻez spółkępolitykisponsoringowej'
charytatyłvnej
|ubinnejo zb|iżonym
chafakteŻeGekomendacja

r.R.2).
RAFA|V|ET
s.A'' jako największypracodawcana tereniegminyKUźniaRaciborskaoraz istotnypracona |okalneinicjatywyiWspieranie
dawcaw powiecieraciborskim'prowadzidziałaniaukierunkowane
oraz dobroczynnych
w zakresie edukacji'ku|turyi spońu, przez co buduje
działańprospołecznych
pracodawcy'jak równieżfirmyodpowiedzia|nej
Wizerunek
zarównostabi|nego
społecznie
Rada Nadzorcza'na podstawiebieżqcychinformacjipofyskiwanychod spółkiw toku sprawowania
- nadzorczychoraz uwzg|ędniajqc
kontrolno
informację
zawańqw sprawozdaniu
zaŻqdu z
czynności
i
działalności
MFAMET s'A' za rok 2017 ocenia'że po|itykaw zakresiedziała|ności
sponsoringowej
W roku 2017 prowadzonabyłaprzez spółkęw sposób racjona|ny'
ZaŻqd społkipzy
charytatywnej
podejmowaniu
decyzjiw tymzakresiekierował
się bieżącąsytuacjqekonomiczno- finansowqspółki'
jednocześnie
potrzebyśrodowiska
lokalnego,na rzecz któreinteresemAkcjonarilszy'uwzględniajqc
go realizowanabyłapzez RAFAMET s'A. większa częśćdziałańw zakresiespołecznejodpowiedfiaIności
biznesu

- Janusz Paruzel
Przewodniczacv

\

- PiotrRegu|ski
ZastępcaPŻewodniczqcego

członek- AIeksanderGaczek

członek_ MichałRogatko

cfłonek- MichałTatarek

/'it/

