
Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S.A.

Kual ia Raciborską f7'04'20|8 r '

UcHwAŁA NR 12lvlvl8

ZARZĄ-DU''ItAFAMET' S.A.

Z DNIA 27 KWIETNIA 2OI8 R.

w sprawie| przyjęcia spra!łozd^nił zgrząd|! zdziała|ności spólki za rok 2017

oraz sPrawozdania finBnsowego spólki za rok obrotowy 20l7.

]' Działając na podstawi€ ań' 3ó8 s 1 k's.h' oraz $ 14 ust' l statutu spółki Zafz4d spółkii

2)

Przyjmuje spraNozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 20l7 oraz spra\łozdanie finansowe sPól.
ki za rok obrotowy 20l7 obejmując€:
a) rachun€k zysków i strat za rok obrotowy od dnia l stycz a do dnia 3l grudnia 2017 i. wykazujący

zysk netto w \ł]ysokości l.080'069'73 zł Ceden nilion osiemdfiesiąt tysięcy sześćdziesiąt dzietvjęć
złotych s jedemdziesiąt tŹy $osz€)'

b) spra\łozdanie z całkowitych dochodów za rok obroto\ł} od dnia ] stycznia do dnia 3l grudnia
2017 r' wykazujące dochód w wysokości 947.963'89 zł (dziewięćset ca€rdzieści siedem rysięcy
dziewięćset sześćdzie5iąt tl-zy zlote osiemdziesiąt dziewięć groszy).

c) sprawofdanie z s},tuacji finansos'ej sporządzon€ na dzi€ń 3] $udnia 2017 r., lśóre po sEonie a}.
tywów i pasywów zamyka się sumą ló8'250.8l8'l8 z| (sto sześćdzi€siąt osiem mi|ionów dwieście
pięćdiesjąt tysięcy osiemset osi€mnaście zlotych osiemnaście 8roszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obroto\ły od dnia l stycalia do dnia 3l grudnia
20l7 r. \łykazu.jące zmniejszenie kapitału własnego o k\łotę 427.646'4| zł (cŹ€rysta dwadzi€ścia
si€d€mtysięcy sześćs€t caerdzjeści sześć złotych cŹerdzieści jeden groszy),

e) sprawozdanie z prz€pływów pi€niężnych za rok obroto\]vy od dnia I stycznia do dnia ]l grudnia
2017 r' w}kazujące zwiększ€nie slanu środków pienięfnych netto o kwotę 3.9ó2'59l'20 zł (trzy
miljony dzi€więćs€t sześćdfi€siąt dlła tysiace pięćse! dfiewięćdziesiąl jeden złotych dwadzieścia
groszy),

f) zAsady (Polityki) rachunkowości oraf dodatkowe not.v objaśniające'

wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozyrywne zaopiniowanie sprawozdania Zarzadu z działalności
Spólki za rok 20l7 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrototr} 20l7.

) .

l .

3) wnosi do wa|nego Zgromadzenia o fanvierdzeni€ sprawozdania Zarządu z dfiałalności Spółki za rok
20l7 oraz sprawofdania frnansowego spólki za rok obroto\ł} 20l7'

Uchwała została podjęta jednog|ośnie'

Uchwa|a wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Fabryka obrabiar€k

RAFAMET S.A.

KU'nia RŹciborską 27'04'20l8 r.

UcHwAŁA NR 13/vIV18

ZARZĄDU,,RAFAMET' s.A.

Z DNTA 27 KWIETI A 2018 R.

w sprawie: przyjęcia sprswozdanig zsfzĄdlu z dziala|ności crupy Klpita|owej RAFAMET zj rok 20l7

oraz skonsolidow'nego sprawozdania finsnsowego Grupy KapitałoweJ RAFAMET za rok obrototłf 20l7.

l' Dfiałając na podsbwie an- 368 s l k's.h' oraz s 14 ust. I statutu spółkizar:ząd spólki:

f )

3)

pŹyjnuje sprawozdani€ Zarządu z działaIności G.uPy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skon.
solidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrolow} 2017 obejmują.

a) skonso]idowany rachunek rysków i strat za rok obrototly od dnia l stycznia do dnia 3l grudnia
2017 r. uykazujący zJsk neno w wysokości 704.287'15 zł (siedemset caery rysiące dwieści€
osiemdziesiąt siedem złolych pięmaści€ groszy)'

b) skonsolidowane spratłozdanie z całkowilych dochodów za rok obotowy od dnia l stycznia do dnia
j 1 grudnia 20l7 r. \ł}kazujące dochód w wysokości 480.725'7ó zł (czt€rysta osiemdziesiąt tysięcy
si€demset dwadzieścia pięć złotych sied€mdzi€siąt sześć 8ro5zy)'

c) skonsolidowane sprawozdanie z s)1uacj.finansowej sporządzone na.|zi €ń 31 grudnia 2017 r., kóre
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 195.697.083'99 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć rni.
lionów lześćset dziewięćdzi€siąt si €d€m tysięcy osiemdziesiąt tŹy zlote dziewięćdziesiąt dziewięć
croszy).

d) skonsolidowane spiawozdanje ze zmian w kapital€ własnym za rok obrotowy od dnia l stycznia do
dnja 3l grudnia 20l7 r' lłykazujące zmniejszenie kapitafu własnego o kwotę 894.8E4'54 zł (osiem.
set dzi€więćdziesiąt czt€ry tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt caery grosze)'

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepĘ'tvów pienięŻ]rych za rok obrotowy od dnia l stycaia do
dnia 3l gfudnia 20|7 r. tłykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnycb netto o kwotę
3.809.óóó'ó0 zł (trry mi1iony osiemset dziewięć tysięcy sz€śćset sz€śćdzi€siąt sześć złotych sz€ść.
dfi €siąl groszy)'

f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające'

wnosi do Rady Nadforczej o ocenę i poz}4ywne zaopńiowanie spralvozdania zaEądu z działalności
crupy Kapitałowej RAFAMET za rok 20l7 oraz skonsolidowan€go sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej RAFAMET za rok obroto}y 20l7,

\łlrosi do walnego Zgomadzenia o zaovierdzenie sptawozd^nia zarfĄd! z działa]ności Grupy Kapita.
łowej RAFAMET fa rok 2017 oraz skonsolidowan€go sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowe,j
RAFAMET za rok obrotowv 2017.

2.

3 .

Uchwała zostala Podjęta j€dnogłośnie'

Uchwała wchodzi w życi€ z dniem podjęcia'
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Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S,A.

Kubia Raciborska, 30.05 2018 r

UcIrwAŁA NR l7lvlv18

ZARZĄDU',RAFAMET' s.A.

Z DN'IA 30 MAJA 2018 R.

w spnwie: podzialu zysku za rok obroiowy 2017.

l' Działając na podstawie art.368 $ l k's'h. oraz $ t4 ust. l stafutu Spółkizarząd spółki:

l) rekomenduj€ Podział zysku n€Bo za rok obrotowy 2017 w wysokości l.080.069'73 zl (jed€n milion

osiemdzi€siąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć zlotych si€demdzi€siąt trzy grosze), zprzeznaczćniem na:

a) wypłatę d}'wid€ndy dl5 akcjonariuszy - kwota l.036.488,24 zł (jeden milion trzydzieści sześć ty-

sięcy caerysta osiemdzi€siąt osi€m złotych dwadzieścia ca€ry grosze), d. 0'24 zł na'jedną akclę,

b) kapitał zapasowy sPółki - kwota 43'581'49 zl (czterdzieści tŹy tysiące pięćset osi€mdzięsiątjeden

złorych cferdzieści dziewięć gfoszy)'

2) rekom€nduje dzjeń d}Ął'idendy na dzień 24 łrżeśnia 20|8 r',

3) rekomenduj€ termin wypłaty dywidendy na dzień 8 październik' 20t8 r"

4) tłnosido Rady Nadzorczej o poz}tyvne zaopiniowanie po.lziału rysku netto za fok obroto\ł} 20l7,

5) wnosi do walnego Zgromadzenia o zatwierdzeni€ Podziału zysku netto za rok obrotowy 20l7'

2' Uzasadnieni€ \ł,niosku zarządu stanowi załącaik do niniejszej uchwały.

3' Uchwała została podjętajednogłośnie'

4' Uchwała wchodzi w łci€ zdniern podjęcia.
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ztAczl.łIK Do UcHwAlY NR l7MVl8 zAlzADU RAFAMET s.A. z DN|A 30.05.20lt R.

UZASADNIENIE

Do wNIosKU zARzĄDU w SPRAME PoDztALU ZYSKU zA RoK oBRoTowY 2017

zar4d Fabrykj obrabiarek RAFAMET s.A., w związku z wnioskień fawartyn w Uchvalc zarządu

Nr l4Mll8 z dnia 10.05.2018 r. w sPrawic podział! zfsku za rok obrotowy 20l7 infomtuj€, że uzasadnieniem
podziału zysku netto spółki w Vlysokości | '080.069,73 zł w sposób zaproponow.ny w uchwal. j.st p|zyjęla
pr2.z sŃłkę Polityka dywid€ndy, z.kładająca dzie|enie się z glrcjona uszami wypracorłanym zyśkicm' stosow.
nie do jcgo lłFokości w d.anym roku, aklua|Dego poziomu Płyuości fi.ansowej spó}ki oraz prowadronego
progmmu inwcstycinego, stąd rekomendo$,ana Przcf zarrqd kwota dywidendy w wysokości l'036.488,24 fł,
tj' 024 zł na j€dną akcję' Jcdnocześnie zarząd proponujo pEekazaó pozostaĘ kwotę zysku za rck obrotowy
20 l7 na kapiirł zaPasowy sŃłki.


