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UcHWAŁA NR 31/x/2018
Rady Nadzorcz6j,,MFAMET" S.A.
z dnia 23 maia 2018r.
spółkiza rok 2017
w śprcwieoceny sP.awozdaniazadądu f dfiala|nośc|
oraz aprawozdaniafinansowegospółkiza lok obrotowy2017.
na podstawieań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutuspółki'RAFAMET''
1' Rada Nadfolcfa' działając
rewidentaz badaniarocznegojednostkowego
s'A' po zapoznaniusię ze sprawozdanieńbiegłego
sprawozdaniafinansowegoz dnia 27 '04'2018l' o€ z

rekomendacjąKomitetuAudft] z dnia

23.05.2018
r.i
1)

pozytywnie
zarząd|Jz dzialalności
spÓłkifa rok 2017 o|az sp|awozda.
opiniujesprawozdanie
niefinansowespółkjfa rok obrotowy2017obejmujqce:
a) rachunekzysków i stratza rok obrotowyod dn]a1 styczniado dnia 31 grudnia2017 r' wy.
kazu]ącyfysk netto w Wysokości
1.080.069'73zł oeden milion osiemdziesiąttysięcy
sześćdziesiąt
dziewięćzłotychsiedemdziesiąt
trzygrosze),
b) spEwozdaniez całkowitych
dochodówza rok fa rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia
947.963'89zł(dziewięćset
czterdzie31 grudnia2017 r' wykazującedochódw Wysokości
tŻy złoteosiemdziesiąt
dziewięćgroszy)'
ścisiedemtysięcydziewięćset
sześćdziesiąt
c) sp€ w ozdanie z sytuacjifinansowejspo|ządzonena dzień 31 grudnia2017 r', które po
stronieaktywóWi pasywówzamykasię sumq 168.250.818'18
zł(stosześćdziesiqt
osiem
pięćdziesiąt
groszy).
miIionóW
dwieście
tysięcyosiemsetosiemnaście
złotychosiemnaście
d) sprawozdanie
ze zmianw kapita|ewłasnym
za rok obrotowyod dnia 1 styczn]ado dnia 31
gludnia2017 r' wykazującezmniejszeniekapitału
własnego
zł(cztery.
o kwotę427.616,1'|
jedengrosta dwadzieścia
siedemtysięcysześćset
cfterdzieści
sześćfłotychczterdzieści
szy),
e) sprawozdaniez pŻepłlĄ'ÓWpieniężnych
za rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
gfudnia 2017 r' WykazLrjące
zwiększeniestanu środkówpieniężnychnetto o kwotę
3.962.591'20zł (t|zymi|ionydziewięćsetsześćdziesią|
dwa tysiqcepięćsetdziewięćdzie.
siątjedenzłotychdwadzieŚciagroszy)'
f) fasady (Polityki)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaŚniające'

2 ) stwierdfa'że wyŹejwymienionedokumentyspolządzonefostałyprawidłowo
iw sposób rze.
jednostki'
te|nyodzwiercied|ajq
sytuacjęmajqtkową.
finansową'wynikfinansowyi rentowność

3) wnos|do Wa|nego
zgromadzenia
o zatw|erdzenle
sprawozdania
za|ząduz działa|ności
sPółki
2017.
za rok2o17orazsprawozdania
finansowego
spółk|za rokobrotowy
j€st .ocen8 RadyNadzorczejz badaniaspra!,/ozdania
zażądu
zaĘcfnikiemdo ninieiszejuchwały
z dziala|ności
spółki oraz sprawozdaniafinanso\^/ego
Fabryki obrabiarekRAFAMET s.A. za
2017r.'
jawnym
fostałapodję|ajednogłośnie
Uchwała
w gło5oviłaniu
4.

wchodziw życiez dniempodjęcia.
Uchwała

Pzewodn|czący.
JanuszParuze|
- PiotrRegu|ski
zastępcaPrfewodniczącego
członek- A|eksanderGa.zek
czlonek - MichałRogatko

- Michał
członBk
Tatarek

?,'"A1

Zalacznl( (ia Uch\aly Ilr 3il{/2)i?
RaClr'^jadzorczeJFAFA|||ET s A z dnń 23 05 2a18 l

NEFENET

OCENA RADY NADZORCZEI
Z BADANIASPRAWoZDANIAZARZADUzDz|AŁANoscI sPoŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.ZA 2017 R.

Niniejszaocena stanowiwypełnienie
obowiqzkówRady Nadzorczejwynikającychz ań' 382 s 3
KodeksuspÓlek HandIowych'
Podstawęocenystanowią:
. Sprawozdanie
ZaŻąduz dziala|ności
FabrykiobrabiarekRAFA|VETs.A' za rok2017.
. RachunekzyskóWistrat za rokzakończony31'12'2017|'
. sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rokzakończony31'12'2017|''
. sprawozdaniez sytuacjifinansowej
na dzień 31'12'2017|''
. sprawozdanieze zmianw kapita|ewłasnym
za @k zakończony31.12.2017|''
. sprawozdaniez pŻepł}Ąvów
pienięŹnych
za rok zakończony31'12'2017|.'
. zasady (po|ityki)
rachunkowościoraz
dodatkowenotyobjaśniające'
. sprawozdanieniezaleŹnegobiegłegorewidentaz badaniasprawozdaniafinansowegona dzień
31.12.2017t.,
. oświadczenia
zaEądu dot' sprawozdania
finansowego'
. innedokumentyPrzedłoŹone
RadzieNadforczejw trakcierokuobrotowego'
. informacje
uzyskaneod zaządu społki'
Rada Nadzorczadokonała
Wyborubiegłego
rewidentado zbadaniasprawozdaniafinansowego
spółki
za rck 2017 uchwałąN| 14l)Q2017z dnia 27 '06,2017r' Badanie obowiązkowychsprawozdań
finansowych społki powieŻone fostało firmie UHY EcA Audyt spÓłka z ograniczonq
odpowiedziaInością
sp.k' z siedzibqw Krakowie,ul N4oniuszki
50' wpisanąna Iistęfirmaudytorskich
podnumerem
3115.
Rada Nadzorczastwierdfa.że w 2017 r' społkaosiqgnęła
ze swojejdziała|ności
zysk nettow
kwocie1'080tys' fł.
Pofiom osiągniętegozysku nettojest niŻszyod wynikuroku popŻedniegoo 59'8%.Rezu|tat
wyplacowanyprzez społkęcharakteryzuje
się wie|kością
istotnienjższąod załoŻonej
w P|an]e
zeczowo-finansowymna rok 2017' PrognozywynikÓw za 2017 |' nie zostałyopub|ikowane
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PEFENET

załacznikdo Uch\yalyN| 31fx/2a18
Rady Na(lzarczejRAFAMET S A z dnia23.45.2418r

członkóworganu nadzoruo swoich
Podczas posiedzeń Rady Nadzorczejzażqd informował
pŻewidylvaniachodnośnietrudnościosiqgnięciawynikÓw w stosunku do p|zyjętegoP|anu,
równieżniekoŻystnywpływnieconiższejkonkaktacjinii p|anowana
i pŻesuwaniasię
ana|izował
wpłWów pieniężnychze spęedaży'Wynik netto'zostałUzyskanyp.zy około0'4% niższych
pzychodachw stosunkudo uzyskanychrokwcześniej'
3.

Rada Nadzorczastwierdza'że sprawozdaniefinansoweza 2017 |- sporządzonezostałoprzez
prawem'w tym
zaŻqd społkiw Usta|onympŻepisamiterminiei zgodnie z obowiązującym
Z łaszcza z lvliędzynarodowymi
standardamisprawozdawczoŚciFinansowejna podstawie
z dnia 17 czerwca2005 r.
decyzjiWZAnr 16/1i05
sprawozdaniefinansowespolządzonezostałowe wszystkichistotnychaspektachzgodnie z
zasadami lachunkowoścj.
wynikającymiŹ l./|iędzynarodowych
standardów Rachunkowości
(N4sR)'Międzyna.odowych
Finansowej(N4ssF).a także na
standardów sprawozdawczości
podstawieprawidłowo
prowadzonych
ksiągrachunkowych'

5.

z księgamirachunkowymi'
i
Poprawność
sporządzen.a
sprawozdań'ich zgodności
dokumentami
stanemfaktycznymnie budzizastrzeżeń'co zna|azło
swoje potwierdzenie
w pozytywnejopiniii
raporciebiegłego
rcwidenta'
K|uczowymbiegłymrewidentempzeprowadzającymbadanie była Pani Katarzynaszaruga
wpisana na |istębiegtychrewidentówpod numerem11048-BiegIirewidencidokona|ibadanja
spółki
sprawozdaniafinansowegospołkioraz badania sprawozdaniazaŻqdu z działalności
przepisami'Śzczególnie Ustawy o rachunkowości
zgodnie z obowiązującymi
o€ z nolmami
zawodubiegłegorewidentawydanymipŻez KąoWą Radę BiegłychRewidentów
wykonylvan;a
Rada Nadzorcza Fabryki obrabiarek RAFA|\'IETs'A' spotkałasię z biegłymrewidentem
badajqcymspfawozdaniafinansowespółki za 2017 r podczas pos.edzeniaW dniu 27 marca
zawartychzarównow dokumentach
społki'jak iw
2018 r.' ce|emomówieniadanychi informacji
rewidentaz badaniasprawozdania
finansowego.
sprawozdaniu
biegłego

7.

Bi|anssporządzonyna dzień 31'12'2017l' po shonie aktywówi pasywówwykazujesumę W
168.251tys.zł'tj,wie|kość
mniejsząod Wańości
rokupopzedzajqcegoo 5.3%'
wysokości
Na kwotętę po stronieaktywów składająsię:
aktywatMałe

84'997tys' zł

aktyr/va
obrotowe

83.254tys.zł

Po stroniepaswvówźfódłami
finansowania
są:
- kapitał
własny

.=-.Ę-./-Ą

92'010tys'zł

/},.Z

NFFENET

Załaczn.k
do Uch,'|alvNr 31N/2a1€
Rady NadzotczeiRAFAMET S A z dnia23 AS 2418|
76'241tys' zł

zooow|ąfan|a
I rezerwyna zooow|ązan|a
8'

9

Wynikz działa|nościgospodarczej
zańyka się zyskiemnettow wysokości
1'080tys' zł,z tego:
zysk na sprzedaŹy

+1.065
tys.zł

zysk na pozostałej
działa|ności
ope.acyjnej
- stratana operacjachfinansowych

+1.598
tys.zł
- 1.270tys' zł

zysk przedopodatkowaniem

+1'373tys' zł.

RachunekpŻepłylvówpieniężnych:

jest zgodnyze stanem
stan początkowyśrodkówpieniężnych
zwiększonyo sa|dop.zeptywów
ś.odkówpienięŹnych
wykafanychw bilansie:
1'305tys.zł
3.962tys'zł

stan pocfątkowy
sa|dopŻepływÓwpienięhych
- stankońcowy

5.267tys'zł-

1 0 . zestawieniezmianw kapita|ewłasnym(wg[łssF):
- stan początkowy
- stanna koniecokrcsu

92.438tys zl
92.010tys f

1 t . zażąd spółki FabrykaobrabiarekRAFAMET s.A' W osobach PanÓW:Prczesa zaŻądu - E'
LonginaWonsa i Wiceprezesaza|ząd! - Macieja |\4ichalika'
sporządziłi przedstawił
Radfie
jednostkiza okres od 01.01'2017.' do
Nadzorczejspńwozdanie zarzqdu z działa|ności
31'12'2017|' W dokumenciezawańo opis zdarzeń gospodarczychidziałań Zarząduw ce|u
poprawyfunkcjonowania
spÓłki'
W trakcierokuobrotowego
2017podpisano
. aneks nl 9 z dnia 15'02.2017r' z bankiemPowszechnaKasa oszczędnościBank Polski
społka Akcyjna do umowy kredytuW formie |imitukredytowegoWie|oce|owego
z dnia
17'02.2010|' Dotychczasowakwota|imituwie|oce|owego
nie u|egłazmianie(15.000'000,00
zł.)Na podstawiezawartegoaneksu zmjanieuległkońcowyokres spłatykredytuw formie
limitukredytowego
wie|oce|owego,
któryzostałwzfiaczony na dzień 15'02.2020|'
. aneksnr 18 z dnia26'05.2017|. z HsBc Bank Po|skas.A' do umowyo |inięgwaęncjiz dnia
14'10'2009 r' P.fedmiotem urnowy było udzielenie linii gwaEncyjnej do wysokości
limitu 6.000.000,00EUR. w aneksie nr 18 został okreś|ony
okreś|onego
nowy termin
dosteonoŚci|imituna dzień 25'05'2018|
. aneks nr 17 z dnia 24.08.2017r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. do umowy o lirnit
wieżyte|noŚci
z dnia 29'07'2009r. W ramachdostępnego]imituw Wysokości
8.000'000'00zł,
na podstawieaneksu spółka możerównieŹkoŻystaćz kredytuw rachunkubiefqcymdo
kwotv2'000'000'00
złw terminie
do dnia31'10.2017
r'
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PEFNNET

Załacznlkda Uchwa|yN| 31,ry/2a18
Rady NadzorczejRAFAMET S.A z dna 23 AS 2018r

. aneks nr 18 z dnia 31.10.2017r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. do umowy o limit
wieŻyte|noŚciz dnia 29.07.2009r. Na podstawie aneksu limit wiezyte|nościzostałusta|ony
na poziomie 8.000'000,00zł' a okres wykorzystania|imifuzostał wydłużony
do dnia
15.02.2019
t.
13' stwierdzono,iŹ kwestiep.zychodówi kosztówfinansowycholaz na|eżności
pub|icznoprawnych
zostaływ pełn.pżedstawionei omówionew przedstawionym
sprawozdaniu'
'14. Biegły
rewidentwydał opinię pozyt]^vnq'a Rada Nadzorcza nie ma fastŻeżeń co do

prawidłowości
sprawozdaniabiegłegorewidenta.
1 6 Rada Nadzorcfazapoznałasię z wnioskiemzaŹądu o przeznaczeniefysku nettcw wysokości
1'080'069'73złf pŹefnaczeniemna:
' wypłatę
dywidendyd|aakcjonańusfy- kwota1'036.488'24
zł'
- kapitałzapasowy
- kwota43'581,49zł'
1 7 . Rada Nadforczapo przeprowadzeniu
badaniasprawozdaniazaŻądu z działa|ności
spółkioraz
sprawozdaniafinansowegoFabrykiObrabiarekMFAI\4ET S.A. za 2017 r pozytywnieocenia i
rekomendujedo zatwierdzeniaZwyczajnemuWalnemu Zgrcmadzeniupzedstrawioneprzez
spółkęwyżejwymienionedokumenty,jako zgodnez księgamii dokumentami'
jak i ze stanem
faktycznym.

- JanuszParuzel
PŻewodniczacv

zastępcaPżewodnicząc€ g o- PiotrRegu|sk|

członek- AIeksanderGaczek

członek- l.ilichał
Rogatko

- Michał
członek
Tatarek
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23'05'2018
r'
KuŹniaRaciborska'

UoHWAŁA NR 32/x,/2o'l8
Rady Nadrorczej,,RAFAMET"S'A.
z dnia 23 maja2018r.
Grupy KapitałowejRAFAMET za rok 2017
w spEwie oceny spfawozdaniaza.ządu z działaIności
oraz skonso|idowanegosprawozdania'inansowegoGrupy KapitałowejRAFAMET
za rok obrotowy2017.
1, Rada Nadzorcza.działając
na podstawieań' 382 s 3 k.s'h' oraz 5 21 statutt]spólki"RAFAMET'
biegłego
rcwidentaz badaniarocznegoskonso|idowas.A'. po zapoznaniusię ze sprawozdaniem
KomitetuAudytuz dnia
nego sprawozdania
finansowegoz dnia 27'04'2018r' oraz rekomendacjq
2 3 0 5 . 2 0 1r8. :
opiniujesp?wozdanieza|ząduz działa|noŚciGrupy
Kapitałowej
RAFAMET za rok
1) pozytywn]e
2017 oraz skonsolidowane
sprawozdaniefinansoweGrupyKapitałowej
RAFAMET za rok obrotowy2017obejmujące:
a) skonso|]dowany
rachunekzysków i stratza rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
grudnia2017 r' wykazujący
zysk nettow Wysokości
704.287''l5zł(siedemsetczterytysią.
ce dWieście
osiemdziesiąt
siedemzłotychpiętnaście
9roszy).
b) skonso|idowane
sprawozdanie
z całkowitych
dochodówza rok obrotowyod dnia 1 stycfnia
do dnia 31 gfudnia2017 |' wkazujqce dochód w wysokości480'725,76z| lczIerysta
pięćzłotychsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt
tysięcysiedemsetdWadzieścia
sześćgroszy),
c) skonso|idowane
sprawozdaniez sytuacjifinansowejsporzqdzonena dzień 31 grudnia
2a17 |' którc po stron]eaktywówi pastĄ'ów zamyka się sumą 195.697.083,99
zł (sto
pięćmi]ionówsześćset
dziewięćdziesiąt
dziewięćdz]esiąt
siedemtysięcyosiemdziesiąt
tŻy
złotedziewięćdziesiąt
df iewięćgroszy)'
d) skonsolidowane
sprawozdanieze zmian w kapitalewiasnymza rok obrotowyod dnia 1
styczniado dnia 31 grudnia2017 r' wykafującezmniejszeniekapitału
własnegoo kwotę
894.884'54zł(osiemsetdziewięćdfiesiqt
czteryE/siąceosiemsetosiemdziesiąt
czteryzłote pięćdziesiąt
czterygrosze)'
pienięfnychza rck obrotowyod dnia 1 svcze) skonso|idowane
sprawozdanie
z pąepływÓW
nia do dnra31 gr!dnia2017 r' wykafującezwiększeniestanUśrodków
pienięŹnych
nettoo
kwotę3.809.666'60
zł(t|zymi]ionyosiemsetdfiewięćtysięcysześćset
sześćdziesiqt
sześć
złotychsześćdf
iesiqtgroszy).
f) zasady(po|ityki)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaśniajace'

/7
7

7t/'
'rr,.'.(

i w sposób Żedokumentyspo|zqdzonezostałypraw|dłowo
stw|erdza'żewyżejwymienIone
gytlacjęmajqtkową'
G.upyKawynikfinansowyI rentowność
finangową'
t6lnyodzwiercied|ają
pitałovi/ej
'
za.ząduz dziata|ności
Grupy
3) wnosido Wa|nĘo zgomadzeniao fatwierdzeniesprawozdania
finansot^€goGruPy
RAFAMETza rok20'17oraz skonso|ids'anegosprawozdania
Kapitałowej
MFAMET za rokobrotowy2017'
Kapitałowej
jawnym
w głogowaniu
uchwatazostałapodjętajednogłośnie
uchwaławchodziw życigz dniempodjęcia.

- JanuszParuzo|
Przewodn|cząc1
- PiotrRegulsk|
zasĘpcaPzewodniczącego
członek- A|eksanderGaczek
człongk- MichałRogatko
człon€ k- M|chał
Tatarek
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KuŹniaRacibo|ska.
23'05'201E
r,

ucHWAŁA NR 33/x/2018
Rady Nadżorcfei,,MFAMET" s'A.
z dnia 23 maja2018 r.
w splaw|o opinii do wnio6kuzarządu o podzia|. zysku za rok oblotowy 2017.
1' Rada Nadforcza,działając
na podstawieart 362 s 3 k's.h.otaz s 21 statutuspółki'RAFAMET'
s'A'. po zapoznaniusię z wnioskiemzażądu opiniujepropozycjępodfiałuzyskunettoza rokobro.
towy2017w wysokości
1.080.089'73
zł(eden mi|ionosiemdziesiąt
tysięcysfeŚćdziesiatdziewięć
złotychsiedemdziesiąttrzy grosze)' pżedstawionąw Uchwa|ezaŻądu Nr 14N||l18z dnia
22'05'2018r' w sprawiepodziału
zyskuza rok obrotowy2017'w następujący
sposób]
a) pofytywn.e
opiniujewypłatę
dywidendyd|aakcjonariuszy
w kwociel.035.488,2,lzl ('edenmi
|iontrzydfieŚcisześćtysięcyczterystaosiemdfiesiąt
osiemzłotych
dwadzieścia
czterygrosze).
tj' 0,24złna jednąakcję.
b) negalywnieopiniujeprzefnaczeniena kapitał
zapasowyspółkikwoty43.58't,49
zł(cfterdzieści
jeden złotychc'erdzieŚci dziewięćgrosfy)'rekomendujac
tży tysiącepjęcsetosiemdziesiąt
pŹefnaczenietej kworyna zak|adowyFUnduszŚwiadczeńsocjalnych'
2. Uchwała
fostałapodjętajednogłośnie
jawnym'
w głosowaniu
3' Uchwała
wchodz|wĄ/ciez dn|e']1
podjęcia'

- JanuszParuze|
PĘewodniczący

- P:ok Regu|sk'
zastępcaPżewodniczącego

cfłonek. A|eksanderGaczek

cfłonek- |\4ichał
Rogatko

członek- MjchałTatarek

,/p7,

Ąą

KuŹniaRaciborska,
23'05.2018
r.

UcHwAŁA NR 34/x/2o18
Rady N.dzoicz9l ''MFAMET" sń.
z dnia 23 maia 2018r.
w sprcwlo opinii dot. udz|e|eniaablo|uloriuń
Prezesow|zadądu spółk|2 wykonan|aobowiązków2a rok ob'otowy 2017.

1' Rada Nadzo.cza'działąącna podstawieart' 382 s 1 k's.h' oraz s 21 statutuspółki'RAFAMET'
s.A'' wnosi do Wa|nego zgromadzenia o ldfie|enie absoIutoriumPrezesowi za|ządu DyrektorowiNacze|nemu- Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązkówza ok.es od
01.01.2017t. do 31.122017t.

2. Uchwała
zostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
tajnym'
3' Uchwa|a
wchodzi
w życiez dniemPodjęcia'

- JanuszParuze|
Pżewodniczący
_ PiotrRegu|s|
zastępcaPŻewodn.czącego
członek- A|eksanderGaczek

- |\4ichał
członek
Rogatko
- l./lichał
członek
Tatarek

Kużnia
Raciborska'
23'05'2o'|8
r'

ucHWAŁA NR 35x/2018
Rady Nadzorcże,',MFAMET" s.A.
z dnia 23 maia 2Ol8 ..
w aprawieoplnli dot. udzielenlaabsolutodum
w|c€ p rez63owi zarządu spólki z wykonaniaobow|ązkówze rok obrolowy 2017.

Rada Nadzorcza'dzialającna podstawieań' 382 5 1 k's.h.oraz s 21 statutuspołki'RAFAMET'
s.A'' wnosi do Wa|negozg.omadzeniao udzie|enieabso|utorium
WiceplezesowizaŻądu - Panu |\4aciejowi
DyrektorowiHand|owemu
Micha|ikowiz wykonaniaobowiązkówza okres od
01.01.2017
t. do31.12.2017
t.
2' Uchwała
zostalapodjętajednogłośnie
w głosowanju
tajnym'
3' Uchwa}awchodziwfyciez dniempodjęcia'

_ Janusf Paruze|
Pżewodniczacv

zastępcaPzewodniczącego- PiotrRegulski

członek- A|eksanderGaczek

członek- MichałRogatko

członek- MichałTatarek

Kuźn|a
Raciborska,
23'05.2018
r.

ucHwAŁA NR 36/x,2ol8
Rady N.dzorczel ,,RAFAMET' S.A
z dnla 23 m.la 2018 r.
w aprawlo pŻyięc|glprawozdan|aRady Nadzo.cz.l z dzlala|nośc|
w .oku 2017.

przyjmuje
1 . RadaNadrorcza

RadyNadzorczej
FabrykiObrabiarek
MFAITETS.A.w
"Sprawozdanie
KuźniRaciborskiejz dziala|ności
w okresieod 01.01.2017r. do 31'12.2017r..' które stanowi
faĘcfnik do niniejszejuchwa|y'
jawnym.
Uchw8hzostałapodjętajednogłośn|e
w głosowaniu
Uchwała
wchodzjwżyciez dn|empodjęcia.

- JanuszParuze|
Przewodniczący
- PiotrRegu|śkt
zasĘpc,aPrzewodniczącego

cfłonek- A|eksanderGaczek

cz|onek - MichałRogatko

- MichalTa|arek
członek

fałQcz|Iikdo l]Chvaty Nr 36k/2018
Rady Nadzarczej RAFAMET S A z dnia 23.45.2418t

REFNMET

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
Z DZIAŁALNoSCIW oKRESIE oD o1.01..zot7r' Do 3L.I2,zo17 r.
Rada Nadzorczaw 2017 l' omówiławszystkieistotned|afunkcjonowania
społkikwestie.przy czym
prowadzonej
z nichdotyczyły:
osiąganychwynikówfinansowych,
działa|ności
operacyjnajważniejsze
zabezpieczenia
nej, aspektów funkcjonowania
spółekza|eżnych'bieżąceji PŻyszłejkontraktacji,
makroekonomicznych'
sprawozdań1 zarządzania
społkiprzed negatywnymwpł}vemUwarunkowań
modelufunkcjonowania
do oczekiwań
zasobami|udzkimijakimi
dysponujespołkaoraz dostosowania
posiadanychzasobów
rynkowychw kontekście
Na posiedfeniachRady omawianebyływszystkiek|uczowesprawy Atliązanez funkcjonowaniem
zagadnienia,którymipowinna
spółki'Porzqdkiobrad byłyukladanew taki sposób' aby obejmowały
prawem'a takżebieżącymipotrzebami
zajmowaćsię Rada Nadzorczazgodniez obowiązujqcym
operacyjnej.szczegołowywykaz splt|w' które byłypżedmiotemobrad Rady'
ana|izydziala|ności
zamieszczonow da|szejczęŚci sprawozdania'
B.orqcpowyższepod uwagę'w ocenie Rady Nadzorczej'Rada jest dobŻe przygotowana
do wykoje w sposóbwlaściwy,
gwarantujący
nylvaniaswoichUstawowych
i statutowych
kompetencji
i wypełnia
Profi|emeMoodpowiedninadzór nad społką'we wszystkichistotnychdziedzinachjej działa|ności'
analizy wszystkichczynników
ryczne członkówRady pozwa|ająna dokonylvaniewieloaspektowej
mogącychmiećwpływna funkcjonowanie
zaróWnospÓłki'jak i całejGrupyKapitałowej'
1 . S K L A D R A D Y N A D Z O R C Z E II l E l K O M T T E T O W .
W okresieod 01.01'2017|' do 31'12'2017r' Rada NadzorczasDołkiFabrvkaobrabiarekRAFAMET
s'A' p€ c owała w następujacym
składfie:
.
.

Janusf Palufe|- PżewodnicfącyRady Nadzorczej,
PiotrRegu|ski- zastępcaPŻewodniczącego
Rady Nadzorczej,

.

A|eksanderGaczek- członekRady Nadzorczej'.
lv|ichał
Rogatko- członekRady Nadzorczej,

.

lv|ichał
Tatarek- członekRady Nadzorczej.

.

c/'
/",.(

Zaiaczntk.h Uchva\ Nr 36x/241E
Rad,!^la.]łorcfejRAFAI'IEi s.A . dlria 23 a5 2018l

PHFFNET

UchwałąN| 18D<J2o17
z dnia 09'10'2017r' Rada Nadforczapowołała
KomitetAudytu'ktÓregozasarewidentach,
firmachaudytorskich
oraz nadzorzepubIicznym'
dy działaniaregu|ujeUstawao biegłych
Regu|aminKomitetuAudytu' W
UchwałąNr 19/)v2017z dnia 09'10'2018r' Rada Nadzorczap.zyjęła
oklesje od 09'10'2017|' da 31'12'2017r' w składKomitetuAudytuwchodzi|iwszyscy członkowie
KomitetuAud},tupełnił
Pan MichałRogatko'
Rady Nadzorczej'FunkcjęPŻewodniczącego
Wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej.eprezentujq
wysokipoziomprzygotowania
zawodowego'wynikajqcyz posiadanychkwalifikacjj
oraz doświadczefiia
w zak|esieza|zqdzania'ma.ketingui prawa'
ZyciorysyczłonkówRadydostępnesq na stronieinternetowej
spółki'

2. WYKAZTERMINÓw PosIEDzEŃRADYNADzoRczElI lEl KoMtTETóW.
W okresiesprawozdawczym
Rada Nadzorczazebrałasię w następujqcych
terminach:
1 ) 1 0 . 0 3 . 2 0r1.7,
2) 26.05.2017(.,
3) 27.06.2017t.,
4) 23.08.2017
t.,
5) 09.10.2017
r.,
6 ) 2 0 . 1 22 0 1 7t
PosiedzenjazwoływanebyłyW trybie zwyczajnymz wczeŚniejszympisemnymzawiadomieniem
wszystkichczłonkówRady o terminie.miejscuipfewidwvanymporzqdkuobrad.spotkaniaodbr.l./ały
się w siedzibiespołkiwKuźniRacjboEkiej'
Terminykolejnychposiedzeńoraz poŻądekobradusta|anebyłyz odpowiednim
wypżedzeniempo.
fwalającymna zapoznaniesię z całoksfałtemprzedmiotuoblad przezwszystkichczłonkóworganu
nadzorczego.
W loku obrotowym2017 Rada Nadzorczapodjęła
21 uchwał,w tym pomiędzyposiedzeniamiRada
porozumiewania
podjęła
Nadzorczaza pomocąśrodków
bezpośredniego
się na od|egłość
2 uchwały'
W okresiesprawozdawczym
KomitetAudytu
odbyłjednoposiedzeniew dfliu20'12,2017|'

3. UcHwAŁYRADYNADzoRczEl.

L.p.

podjęcia

I

25.41.2011
|

T1x,2017

2

26 A5 2017 r

oeny sp.awofdania
zażąduf dfiała|ności
spó]tiza .ok 2016ońzspla.
8tx12017 wspEwie
wofdania|inansowego
spó]kifa rck obrotowy
2016

w sprawe pfyięcia podstawowychparametńw 'P|anureeowo
MET S.A. na rok2017"

finansoweqoRAFA

Zah.iuik (to tJ.iit'/3lytlt 36/X/2111t
R a d v N a d . o i c z e j R A F A l i l E "Sr A z i l r a 2 3 A 5 2 D 1 8 l

NEFENET

3.

26.05.2417
r

9tx12017

(
26.05.2017
10uJ2017

wsprawieoc€ n y sprawozdańia
zażąduz dzia|aLności
GrupyKap]talowej
RAFAMET
fa rok2016orażskonso|idowanego
splawozdania
finansoweqo
GrupyKapitalowej
RAFAMETza rokobrolow 2016
w sprawie opjnjido wnioskuzafądu o podfla|efysku fa.ok obfotowy2016

w ŚPBwie op]ń]idot ldzie|eniaabso|ulolium
PrezesowiZau ąduspolii z wykonania
obowiązków
fa ok obrolowy20j6

5.

26.O5.2P1-lI

111X12017

6

26 05 2A1Tr

12lX12017 w sD|awieoolń]idotldzie|eńiaabso|ulońum
\MeplefeŚowi zażqdu spÓlkif wykonanla
obowiqzków
za rokobrotowy
2o16

26.05.2417|

13lxt2017

L

(
2T.06.2417

w sprawiewyborupodmiotu
uprawnionego
do badaniai preq|ądusprawofdańńnan.
141X12017

L

23.08.2a17
r

151Xt2017

10.

23.04.2017|

16tX12017 wsprawie przyfnania p€ m iiroenej

31 OB2417r

od odpowiedzia|ności
z h^ulupełnionej
funkcjldłon.
171W2017 wŚprawieobjęciaubefpieczeniem
ka zazadu FabrYkjobrabiarekMFAIMET sA' f sledzibaw KużniRacibo6kiei

12

0 9 1 02 0 1 7r

18N2017

13.

09.14.2017
|

19uJ2017 w Śp6wie pżyjęciaRegu|aminu
Komile|uAudy1u

Og1020r7 r

20ł/J2017 w spEwie powołania
cfłonkaKomitetuAudytu

09.10.201
r7

21lŃ2017 w sp.awiepowo]ańia
członkaKomi|e|u
Aldytu

15.

09.10.2017
r
22N2017

wsp.awie przyjęciasprawofdania Rady Nadfo.eej f działalności
w roku 2o16

w sprawieksaafiowania
wynagrodfeń
członkówzażaduspołkiFabrykaobrabiarek
MFAIMET s'A' z siedzibąw KuŹniRaciboBkiej
fa 2016l, ełońkońfażqdu spÓ|k]

w sprawie powołaniaKomj|e|uAUdlU

w sprawie powołaniaczłonkaKomite|uAudytu

17.

09.10.201
r7

231Xt2017 w sprawiepowolania
czlo'rk KomiletuAudytu

18.

0 9 l 0 2 0 1 7r

241Xt2017 wsprawie powołaniaelonha KomitetLAUdytU

19

2 0 1 2 2 Q 1 TI

25Xt2017

w sprawie pżyjęciapodstawowychparametów "P anu żedowo - finansowegoRA.
FAMET S.A. na mk 2018'

20

20 12 2417r

26lxt2017

w sprawieoplnlido 'stralegiiro&oju RAFAMETs A na lata2018- 2022"

21

20 12 2Q17r

27N2017

w sp'awie faopiniosania PoLity|fażądfania ryzy|iefi wa Ltowymw FGFAMET s A

4. TEMATYKAPoslEDZEŃRADYNADZoRczEl
Do najważniejszych
sprawporuszanychw trakcieposiedzeńRady naleŹały:
omawianiebieżących
wynikÓwekonomiczno finansowychi ich ocena,
zapoznaniesię z podstawowymi
danymize sprawozdańfinansowychFabrykiobfabiarekRAFAlv|ETs'A' i GrupyKapitałowej'
podziałfysku za 2016r',
wybórpodmiotuuprawnionego
do badaniasprawozdańfinansowych'
pęyjęcie''P|anurzeczowo- finansowegoRAFA|IIETs'A. na rok2017'''
ana|izai bieżącymonitoring
sytuacjiw spó'łkach
za|eżnych,
ze szczegó|nymuwzg|ędnieniem
oDLEWNIRAFAMETSp z o.o.,
ana|izazasad zatrudnian;a
i Wynagradzania
Za.ząduspółki'

NNFNTET

Zalacrntk do U.hwar/ Nt 36tX2018
R a d y N e d z a r c z e j R A F A , ^ i ESTA r t ) D r a 2 j A 5 2 a 1 8 l

przyznanieczłonkom
zażądu premiilocznejza 2016 r''
wynagrodzeńw społce,
omówieniesytuacjikadrowejoraz struktury
przyjęciezałozeń
Źecfowo-finansowego
RAFAMET s-A' na rok20'18'''
"P|anu
omówienieopracowylvanej
'strategiirozwojuRAFAI4ETs'A' na |ata2018_2022,,
po|ityki
p|zedstawienie
za|ządzaf,iafFykień wa|utowym
w spÓłce.
Na kaŹdymposiedzeniuRadydo stałychpunktówpo|ządkuobradnależało:
. przyjęcieprotokołu
posjedzenia.
z poprzedniego
.

ocena wynikÓwekonomiczno- finansowychspołkina podstawledokumentóu materiałów
oraz
informacjizarządu'

.

informacje
o działa|ności
spółkinarastająco
we wszystkichmiesiacach2017 r''

.

kontraktacji
monitorowanie
oraf bieżącejrea|izacjiprogramuspŻedażyw|az z ana|ifąodchy|eń
od przyjętegop|anu'

.

sprawybieżące'w ramachktórychpŻekaz\Ą'vane
byłyinformacjeo działa|ności
spółkinje objęte
oożadkiemobrad'

5' CZYNNoŚcIKoNTRoLNERADYNADZoRczEI
Rada wyko|zystując
swoje statutoweUprawnieniasprawowałanadzór nad działa|nością
społkiwe
Wszystkichpodstawowych
dziedzinachjej działa|ności
w sposób stałyiciągłyW czasie całegoroku
obrotowego'otŹymujqcod Zarzqdu spółkiWsze|kieniezbędnedo wykontĄ/vania
swoich czynności
informacje
działa|nośc
RAFAMET' w tym kontro|ę
czynnościnadzorczeobejmowały
społkiiGrupy Kapitałowej
gofaktycznądziaŁ|ności
i inicjatywzaŻqdu oraz kontrolępod wfg|ędemce|owości
iracjonalności
sDodarkiZaŻadu'
W wypełnieniu
obowiązkówWynikajqcych
z ań' 382 s 3 k's'h. Rada Nadzorczadokonalaoceny sprawazdaniaza|ząduz działalności
ia frnansoweg
społkiorazsprawozdan
o za 2017 |.
PŻedkładajqc
niniejszesprawozdaniezwyczajnemuWa|nemuzgromadzeniuspÓłki'Rada NadzorwszystkimczłonkomRady,rea|izujqcym
cza wnosio udzie|enie
absolutorium
swojeobow|ązkiw2017
roku.

6. ocENA sPosoBU WYPEŁNIANIA
PRzEz sPÓŁKĘ oBowlĄzKoW INFoRMACYJ.
NYcH DoTYcZĄcYcHsTosowANIA zAsAD ŁADU KoRPoRACYJNEGo,
oKREsloNYcH w REGULAMINlEGIEŁDYoRAz PRZEPIsAcHDoTYczĄcYcHINFoRMAclI BIEzĄcYcH I oKREsoWYcH PRzEKAzl'lvANYcH PRZEZ EMtTENTow
PAPIEROWWARTOSCIOWYCH
Rada Nadzorcza'zgodniez zasadą ||,Z'103 DobrychPraktykspołekNotowanychna GPW 2016
p.zez
sporzqdzai pŻedstawiazwczajnem] wa|nemuzgromadzeniuocenę sposobu Wypełniania

EHFENET

ZałĄcznjkdo Ucl1walvNl 36/X/2018
Rady Nadzarcre! RAFAMET S.A z dnia 23 45.2418)

minieGiełdyoraz pŻepisachdotyczącychinformacjibieżqcychi okresowychp|zekazYranychpżez
emitentówpapierówwańościowych'
obowiqzkiinformacyjne
dotyczącestosowaniazasad ładukorporacyjnego
w roku 2017 rea|izowane
zawańew RegU|aminie
Giełdy'rofpoŹqdzeniuMinistraFinansówz dnia 19
byłyW oparciuo regu|acje
|utego2009 r' w spEwie informacjibieżącychiokresowychpzekazywanychpŻez emitentówpapierów wańościowych
oraz warunkÓwuznawaniaza róWnoważne
informacjiWymaganychpŻepisami
prawapaństwaniebędacegopaństwemczłonkowskim
0.t' Dz.U' 2014' poz. 133Jo|azzqodniez zap|sami UchwałyzaŻądu GPW nr 130912015z17122015| okreś|ajqcej
zasady p|zekazryanlaępońów dotyczącychstosowaniazasad szczego,łowych
ładukorporacyjnego'
Regu|aminGiełdystanowi'iżw p|zypadkugdy okreś|ona
zasada ladu korporacyjnego
nie jest stosowanaw sposób tMałyIubjest naruszonaincydenta|nie'
emitentma obowiqzekopub|ikowania
lapońu
w tej sprawie'Rapoń powinienzostaó opub|ikowany
na oficja|nej
stronieinternetowej
emitentaoraz
przekazanyw formierapońubieżącego
(EB|)'
za pośrednictwem
E|ekkonicznej
Bazy Informacji
Zgodniez obowiązującymi
od dnia 01'01'2016|. DobrymiPraktykamispółek Notowanychna GPW
2016 W dniu 31'05'2017|. społkaprzekazafarapoń o częściowym
nie zastosowaniuzasady l| z.11,
części||'DobrychPraktykspółekNotowanychna GPW 2016' stanowiqcej'
że: ''|adanadzo|czarÓzpatrujei opiniujesprawymającebyć pŻedmiotemuchwałwa|negozgromadzenia"'
cfęŚciowe niefana nie zaopiniowaniup|zez Radę NadzorczqRAFA|\4ETs'A' punktÓw
stosowaniezasady po|egało
poŻądkuobradzwczajnego Wa|negozgromadzeniadotyczącychpodjęciauchwały
w sprawiezasad
kształtowanja
wynagrodzeńczłonkówzafądu oraz uchwały
W sprawiezasad kształ,towania
wynaglodzeń członkówRady Nadzorczej.L,chwały
te' ujętew po.zqdkuobrad Wa|negoZgromadzeniana
wniosek Akcjonariusza,nie byłyobjęte poŹądkiem obrad Rady Nadzorczejzwołanejna dzień
26.05.2017t.
W dniu 26'062017 r' społka poinformowała'
że na zvłlczajnymWa|nymzgrcmadzeniuw dniu
26,06,2017|' nie zastosowanoczęściowo
zasady |V'z.16'częŚci |V 'DobrychP.aktykspółekNotowanychna GPW 2016''stanowiqcej'Źe:'dzień dywidendyoraz terminywypłatydywidendypowinny
pomiędzynimibyłnie dłuższy
byćtak ustalone'aby okres przypadajqcy
niż15 dni roboczych't]sta|enie dłużsfegookresupomiędzytymiterminamiwymaga
uzasadnienia"'częścioweniezastosowanie
zasady polegałona wyznaczeniutermjnuwypłatydrugiejratydywidendyna dzień 30'11'2017r' Termin pomiędzydn:emdtĄ,videndy'
wyznaczonymna dzień 16'08.2017r'' a terminemwypłatydrugiej
ratydywidendybyłzatemdłUższy
niż15 dni roboczych'WyznaczeniepŹez WzA datywypłatyczęści
dywidendyw tymterminie.|iebyłosprzecznez przepisamik's.h'
zgodniez rczporządzeniem
MinistraFinansóww sprawieinformacjibiezącychi okresowychpŻekazywa|,ychpżez emitentówpapieróWwańościowych
oraz warunkówuznawaniaza rÓwnowazneinformacjiwymaganychprzepisamiprawapaństwaniebędącegopaństlvemcfłonkowskim
spółka zobowiązanabyław raporcierocznymzamieścić,
stanowiącewyodrębnioną
częśćtego sprawozdania,
oświadczenie
o stosowaniuzasad ladu korporacyjnego.
którezawie|aelementywskazanew s 91 Ust.
oświadczenie
5 pkt4 |ozPo|zĄdzenia'
o stosowaniuzasadładukorporacyjnego
zostałozamEszczone
przez spółkęw raporcierocznymza rck 2017 (sprawozdanie
zaŻądu z działa|n

FEFHNET

.la Uchwałv
Załqcznik
Nr 36x]2a18
RadyNadzorczejRAFAI|IETS A z dnla 23 AS 2418r.

pub|icznejwiadomoŚcidnia 27'04'2o1ar'' z którymRada Nadzorcfa zapoznałasię i stwierdza,że
oświadczenie
to w sposÓb prawidłowy
opisujepŹedmiotowezagadnienia'
Rada Nadzorczaocenia,że RAFAMET s'A' prawidłowo
wypełn.a
obowiqzkiinformacyjne
związaneze
przez społkęsq zgodnez wystosowaniemzasad ładukorporacyjnego.
a informacjeUdostępnione
mogamii Żete|niepzedstawiajqstan stosowaniatychżezasad,

7. ocENA Mc|oNALNoŚcI PRowADzoNEl PRZEZ sPoŁKĘ PoLITYKIsPoNsoRINGOWEII CHARYTATYWNEI
Rada Nadzorcza'zgodniez zasadq ||'Z'10'4DobrychPraktykspółek Notowanychna GPW 2016'
prowadzonej
sporządfa ipfedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę racjonalności
przezspółkępo|itykisponsońngowej'
charytatywnej
Iubinnejo zbliżonymcharakteęe(rekomendacja
r.R.2).
RAFAMET s A.' jako największypracodawcana tereniegminyKużniaRaciborskao|az istotnypńco.
dawca w powiecieraciborskim.prowadzidziałaniaukierunkowane
na |oka|neinicjatywyiwspieranie
działańprospołecznych
oraf dobroczynnychw zakresie edukacji'kuituryi spońu' przez co buduje
pracodawcy'
jak równieżfimy odpowiedzia|nej
wizerunekzarównostabi|nego
społecznie.
Rada Nadzolcza,na podstawiebieżqcychinformacjipozyskiwanych
od spÓłkiw toku sprawowania
czynności
kontrolno nadzo|czycho|az Uwzg|ędniajqc
informację
zawartqw sprawozdaniu
zarzqduz
działa|ności
RAFAMET s'A' za rck 2017 ocefiia'że po|itykaw zakresiedziała|ności
i
sponsoringowej
charytatywnej
w roku2017 prowadzonabyla przez społkęw sposób racjona|ny'
Zarzad spółkipŹy
podejmowaniu
decyzjiw tymzakfesjekierował
się biefąĘ sytuacjąekonomiczno- finansowąspołki'
jednoczeŚniepotrzebyśrodowiska
interesemAkcjonariuszy'Uwfg|ędniając
|oka|nego.
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ucHWAŁA NR 37/v2018
Rady Nadzorczol,,RAFAMET"S,A.
z dnia 23 m{a 2018i.
w spraw|g powołania PEzesa zajfądu . DyreKoń Naczolnego
Fabryki ObrabiarokRAFAII|ETS.A.

l'

ań' 368 s 4 k's.h'oraz$ 13 ust' 1 i3 statutuspółki.
RadaNadzorcza,
dzlałalqc
na podstawie
pięcio|etniq
powołuje
kadencję
do zarŹąduFabrykiob.abiarekRAFA|\4ET
s'A., na nowąwspó|ną
Nacze|nego.
PanaEńanue|aLonginaWonsa,do pełnienia
funkciiPrezesazażądu oyrektora

jgdnogłośnie
w głosowaniu
2' Uchwała
zostalapodjęta
tajnym.
zgromadzenia
Fabrykiobrabiarek
RAFAMET
3' Uchwała
wchodziWżyciez dnjemodbycia
Wa|nego
finansow€spółkizarok2017'
s.A' zatwierdzajqc€ g9prawozdanie
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