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f7'04'20|8r'

FabrykaObrabiarek
RAFAMET S.A.

UcHwAŁA NR 12lvlvl8
ZARZĄ-DU''ItAFAMET' S.A.
Z DNIA 27 KWIETNIA 2OI8 R.
w sprawie|przyjęciaspra!łozd^nił
spólki za rok 2017
zgrząd|!zdziała|ności
oraz sPrawozdaniafinBnsowegospólki za rok obrotowy20l7.
]'

Działając
na podstawi€ ań' 3ó8 s 1 k's.h'oraz $ 14 ust' l statutuspółkiZafz4dspółkii
finansowesPól.
Zarząduz działalności
spółki za rok 20l7 oraz spra\łozdanie
PrzyjmujespraNozdanie
ki za rok obrotowy20l7 obejmując€ :
a) rachun€ k zysków i stratza rok obrotowyod dnia l stycz a do dnia3l grudnia2017i. wykazujący
zysk nettow \ł]ysokości
l.080'069'73złCedennilion osiemdfiesiąt
tysięcysześćdziesiąt
dzietvjęć
złotychsjedemdziesiąt
tŹy $osz€ ) '
b) spra\łozdanie
z całkowitychdochodówza rok obroto\ł}od dnia ] styczniado dnia 3l grudnia
2017 r' wykazującedochód w wysokości947.963'89zł (dziewięćset
ca€ r dzieścisiedemrysięcy
dziewięćset
sześćdzie5iąt
tl-zyzloteosiemdziesiąt
dziewięćgroszy).
c) sprawofdaniez s},tuacjifinansos'ejsporządzon€na dzi€ ń 3] $udnia 2017 r., lśórepo sEoniea}.
tywów i pasywówzamykasię sumąló8'250.8l8'l8 z| (stosześćdzi€ s iąt
osiemmi|ionówdwieście
pięćdiesjąttysięcyosiemsetosi€ m naście
zlotychosiemnaście
8roszy),
d) sprawozdanie
ze zmianw kapitalewłasnymza rok obroto\łyod dnia l stycaliado dnia 3l grudnia
20l7 r. \łykazu.jące
zmniejszeniekapitałuwłasnego
o k\łotę427.646'4|zł(cŹ€ r ysta dwadzi€ ś cia
jedengroszy),
si€ d € m tysięcy sześćs€caerdzjeści
t
sześć
złotychcŹerdzieści
e) sprawozdanie
z prz€ p ływów pi€ n iężnychza rok obroto\]vy
od dnia I styczniado dnia ]l grudnia
2017 r' w}kazującezwiększ€ n ie slanu środkówpienięfnychnettoo kwotę3.9ó2'59l'20 zł (trzy
jeden złotychdwadzieścia
miljony dzi€ w ięćs€ t sześćdfi€ s iąt
dlła tysiacepięćse!dfiewięćdziesiąl
groszy),
f) zAsady(Polityki)rachunkowości
oraf dodatkowe
not.vobjaśniające'

2) wnosi do Rady Nadzorczejo ocenęi pozyrywnezaopiniowaniesprawozdania
Zarzaduz działalności
Spólki za rok 20l7 orazsprawozdania
finansowego
spółkiza rok obrototr}20l7.

3) wnosi do wa|negoZgromadzeniao fanvierdzeni€ sprawozdania
Zarząduz dfiałalności
Spółkiza rok
20l7 orazsprawofdania
frnansowego
spólki za rok obroto\ł}20l7'
podjętajednog|ośnie'
) . Uchwałazostała
l . Uchwa|awchodziw zycie z dniempodjęcia.
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KU'nia RŹciborską27'04'20l8r.

Fabrykaobrabiar€k
RAFAMET S.A.

UcHwAŁA NR 13/vIV18
ZARZĄDU,,RAFAMET' s.A.
Z DNTA27 KWIETI A 2018 R.
crupy Klpita|owej RAFAMET zj rok 20l7
w sprawie:przyjęciasprswozdanigzsfzĄdluz dziala|ności
oraz skonsolidow'negosprawozdaniafinsnsowegoGrupy KapitałoweJRAFAMET za rok obrototłf20l7.

l'

Dfiałającna podsbwiean-368 s l k's.h'oraz s 14 ust.I statutuspółkizar:ządspólki:
pŹyjnuje sprawozdani€Zarząduz działaIności
RAFAMET za rok 2017oraz skon.
G.uPy Kapitałowej
finansoweGrupy Kapitałowej
RAFAMET za rok obrolow}2017 obejmują.
solidowanesprawozdanie
rachunekrysków i stratza rok obrototlyod dnia l styczniado dnia 3l grudnia
a) skonso]idowany
2017 r. uykazującyzJsk neno w wysokości704.287'15zł (siedemsetcaery rysiącedwieści€
osiemdziesiąt
siedemzłolychpięmaści€groszy)'
spratłozdanie
b) skonsolidowane
z całkowilych
dochodówza rok obotowy od dnia l styczniado dnia
j 1 grudnia20l7 r. \ł}kazujące
480.725'7ózł(czt€ r ystaosiemdziesiąt
tysięcy
dochódw wysokości
pięćzłotychsied€ m dzi€ s iąt sześć
si€ d emsetdwadzieścia
8ro5zy)'
c) skonsolidowane
sprawozdanie
z s)1uacj.finansowej
sporządzone
na.|zi€ ń 31 grudnia2017r., kóre
pięćrni.
po stronieaktywówi pasywówzamykasię sumą195.697.083'99
zł(stodziewięćdziesiąt
lionów lześćset
dziewięćdzi€ s iątsi€ d € m tysięcyosiemdziesiąt
tŹy zlotedziewięćdziesiąt
dziewięć
croszy).
d) skonsolidowane
spiawozdanje
ze zmianw kapital€ własnymza rok obrotowyod dnia l styczniado
dnja3l grudnia20l7 r' lłykazujące
zmniejszenie
kapitafuwłasnego
o kwotę894.8E4'54zł(osiem.
setdzi€ w ięćdziesiątczt€ r y tysiąceosiemsetosiemdziesiąt
czteryzłotepięćdziesiąt
caery grosze)'
e) skonsolidowanesprawozdaniez przepĘ'tvów pienięŻ]rychza rok obrotowy od dnia l stycaia do
dnia 3l gfudnia20|7 r. tłykazującezwiększeniestanu środkówpieniężnycbnetto o kwotę
3.809.óóó'ó0zł(trry mi1ionyosiemsetdziewięćtysięcysz€ ś ćsetsz€ ś ćdzi€ s iątsześć
złotychsz€ ś ć.
dfi€ s iąl groszy)'
f) zasady(polityki)rachunkowości
oraz dodatkowe
notyobjaśniające'
f)

wnosi do Rady Nadforczej o ocenę i poz}4ywnezaopńiowanie spralvozdaniazaEądu z działalności
crupy Kapitałowej
RAFAMET za rok 20l7 oraz skonsolidowan€ g osprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
RAFAMET za rok obroto}y20l7,

3 ) \łlrosi do walnego Zgomadzenia o zaovierdzeniesptawozd^niazarfĄd! z działa]ności
Grupy Kapita.

łowejRAFAMET fa rok 2017 oraz skonsolidowan€ g osprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowe,j
RAFAMET za rok obrotowv2017.

2. UchwałazostalaPodjętaj€ d nogłośnie'
3 . Uchwaławchodziw życi€ z dniempodjęcia'
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Fabryka Obrabiarek
RAFAMET S,A.

UcIrwAŁA NR l7lvlv18
ZARZĄDU',RAFAMET' s.A.
Z DN'IA30 MAJA 2018 R.
w spnwie: podzialuzysku za rok obroiowy 2017.

l'

na podstawieart.368$ l k's'h.oraz $ t4 ust.l stafutuSpółkizarządspółki:
Działając
(jed€ n milion
l) rekomenduj€ Podziałzysku n€ B o za rok obrotowy2017 w wysokościl.080.069'73zl
na:
dziewięćzlotychsi€ d emdzi€ s iąt trzygrosze),zprzeznaczćniem
osiemdzi€ s iąttysięcysześćdziesiąt
tysześć
- kwota l.036.488,24zł (jedenmilion trzydzieści
a) wypłatęd}'wid€ n dy dl5 akcjonariuszy
ca€ r y grosze),d. 0'24 złna'jednąakclę,
sięcycaerystaosiemdzi€ s iątosi€ m złotychdwadzieścia
tŹy tysiącepięćsetosi€ m dzięsiątjeden
b) kapitałzapasowysPółki- kwota43'581'49zl (czterdzieści
złorychcferdzieścidziewięć gfoszy)'
20|8 r',
na dzień24 łrżeśnia
2) rekom€ n dujedzjeńd}Ął'idendy
3) rekomenduj€terminwypłatydywidendyna dzień8 październik'20t8 r"
20l7,
po.lziałurysku nettoza fok obroto\ł}
4) tłnosidoRadyNadzorczejo poz}tyvnezaopiniowanie
5) wnosi do walnego Zgromadzeniao zatwierdzeni€ Podziałuzysku nettoza rok obrotowy 20l7'

zarządustanowizałącaikdo niniejszejuchwały.
2' Uzasadnieni€\ł,niosku
3'

podjętajednogłośnie'
Uchwałazostała

4'

Uchwaławchodziw łci€

zdniernpodjęcia.
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ztAczl.łIK Do UcHwAlY NR l7MVl8 zAlzADU RAFAMET s.A. z DN|A30.05.20ltR.

UZASADNIENIE
Do wNIosKU zARzĄDU w SPRAME PoDztALU ZYSKU zA RoK oBRoTowY 2017

zar4d FabrykjobrabiarekRAFAMET s.A., w związkuz wnioskień fawartyn w Uchvalc zarządu
Nr l4Mll8 z dnia 10.05.2018
r. w sPrawicpodział!zfsku za rok obrotowy20l7 infomtuj€, żeuzasadnieniem
podziałuzysku nettospółki w Vlysokości
|'080.069,73zł w sposóbzaproponow.nyw uchwal.j.st p|zyjęla
pr2.z sŃłkę Politykadywid€ndy, z.kładająca
dzie|eniesięz glrcjonauszamiwypracorłanym
zyśkicm'stosow.
nie do jcgo lłFokościw d.anymroku, aklua|Dego
poziomuPłyuościfi.ansowejspó}ki oraz prowadronego
progmmuinwcstycinego,stądrekomendo$,ana
l'036.488,24fł,
Przcf zarrqd kwotadywidendyw wysokości
tj' 024 zł na j€dną akcję'Jcdnocześnie
zarządproponujopEekazaó pozostaĘkwotęzysku za rck obrotowy
20l7 nakapiirłzaPasowysŃłki.

