KUźniaRaciborska.22-05-2019
r'

UGHWAŁA NR 50/x,/2019
Rady Nadzorczei'RAFAMET" S.A.
z dnia 22 rnaja 20'19.w sprawie oceny spJawozdaniazaźą.|uz działa|ności
spółki za rok 2018
oraz sprawozdaniafinansowegospólki za rok ob.otowy 2018.
1' Rada Nadzorcza,dzialajqcna podstawieart.382 s 3 k's.h' oraz s 21 statutuspółki'RAFAMET"
s'A, po zapoznan.usię ze sprawozdaniem
biegłego
rewidentaz badaniarocznegojednośkowego
sprawozdaniafinansowegoz dnia 24,04.2019r. oraf rekomendacjqKomitetuAudlu z dnia
24.04.2019r.:
1) pozńywnieopiniujesp.awozdaniezaŻądu z dziala|ności
spółkiza rok2018o.az sprawozdanie finansowespółkiza rck obrotowy2o18obejmujące:
a) Echunek zysków i stratza rok obrotowyod dnia '| stycfnia do dnia 31 gfudnia20'18r'
wykazującyzysk netto w wysokości69.186'1l zł (sześcdziesjąt
dziewjęćtysięcy sto
groszy),
osiemdziesiqt
sześćzłotychjedenaście
b) sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
grudnia2018 r' wykazująceśratęw wysokości
32-007,06z| (I|zydzieści
dwa tysiqcesiedem złotychsześćgrosfy)'
c) sprawozdaniez sytuacjifinansowejspolządzonena dzień 31 orudnia2018 r'' któ.e po
jeden
śronieaktywówi pasywówzamykasię sumą171.645.829'31
zł(stosiedemdziesiąt
mi|ionówsześcsetcŹerdzieścipięćtysięcyosiemsetdwadzieścia
dziewięćzłotycht.zy'
gfoszy)'
dzieścijeden
d) sprawozdanieze zmian W kapita|ew.łasnym
za rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia
3'l gfudnia2018 r. wykazującezmniejszeniekapitału
własnegoo kwotę1.041'299,49zl
(jedenmi|ioncferdzieściiedentysięcydwieście
dziewięcdziesiqt
dziewięćzłotychcferdzieŚcidziewięćgrcszy)'
pieniężnych
e) sprawozdaniez przepływów
za rok obrotowyod dnia 1 s1ycfniado dnia 31
grudnia 2018 r' wykazującezmniejszenieśanu środkówpieniężnychnetto o kwotę
3.402.193'10
zł (trzymiIionycferyśa dwatysiqceśodziewięcdziesiąt
trzy złotedziesięć
grcszy),
rachunkowości
ofaz dodatkowenotyobjaśniające,
D zasady(po|ityki)
2) stwierdza'że wyżejwymienionedokumentysporządzonezośa' pfaw.dłowo
iw sposób Żejednostki,
te|nyodzw.ercied|ajq
sytuacjęmajqtkowq,
finansowq'wynikfinansowyi rentowność
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3) wnosi do Wa|nego zoromadzenia o zalwierdzenie sprawozdaniazarządu z działa|ności
spólki za rok 2018 o.az sprawozdaniafinansowegospółki za rok obrotowy20'|8.
zaĘcznikiem do niniejszej uchwałyjest
du z działa|nośc!sŃłki

Rady Nadzorczej z badania sprawozdaniazal.fq.
"ocena
oraz sprawozdania finansowego Fabryki obrabiarek MFAMET

S.A. za 2018 r."
podję|ajednogńośnio
jawnym.
Uchwała
zos1ała
w głosowaniu
|'Jchwała
wchodziwłcie zdniem podjęcia'

PŻ ewodnicfący - Janusz Paruze|

- PiotrRegu|ski
zaslępcaPrzewodniczącego

członek- A|eksanderGaczek

członek- MichałRogatko

członek- MichałTatarek

M 5aD(2019
za!Ącz|lilś
da Uc|,wa]y
Rady NadzorczejRAFAMET S A. z dnia22.45.2019r.

RRFHNET

OCENA RADY NADZORCZE'

z BADAN|ASPRAWoZDAN|AZARZADUz DZ|AŁANoSC|sPoŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.ZA 2018 R.
obowiązkówRady Nadzofczejwynikającychz art' 382 s 3
Niniejszaocena stanowiwypełr]ienie
KodeksuspółekHandIowychPodstawęocenystanowią:
. sprawozdaniezarząduz działa|ności
Fabrykiob|abiarekMFAMET s'A. za rok2018,
. Rachunekzysków i śratza rokzakończony31.122o1a|.'
. sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rck zakończony31'12'2018.''
. sprawozdaniez sytuacjifinansowejna dzień 31'122o1a|.,
. sprawozdanieze zmianw kapitate\!łasnym
r''
fa rokzakończony3.1.12.2018
. sp.awozdaniez pŻeptywówpieniężnych
za rÓkzakończony31'122018|.,
. zasady (po|ityki)
.achunkowości
oraz dodatkowenotyobjaśniające'
. sprawozdanieniezależnegobiegłegorewidentaz badaniasprawozdaniafinansowegona dzień
31.122018r.,
.

oświadczenia
zażądu dot.sprawozdania
finansowego'

. innedokumentyprzedłożone
Radzie Nadzorczejw trakcierokuob.otowego'
. infofinacjeuzyskaneod zaŻądu spółki'
wybon'biegłego
rewidentado zbadaniasprawozdaniallnansowegospółki
Rada Nadzorczadokonała
za rck 2o1B UchwałqNr 14lxl2o17 z dnja 27.06.2017r' Badanie obowiqzkowychsprawozdań
finansowych spółki powierzone zostało firmie UHY EcA Audyt spółka z ograniczonq
sp-k-z siedzibąw Krakowie'U|.Moniuszki50' wpisanqna IiśęfirmaudytoGkich
odpowiedzialnoŚciq
podnumerem
3115.
1'

Rada Nadzorczastwie.dza.Źe w 2018 r spółka osiqgnęła
ze swojejdziałalności
zysk nettow
kwocie69 tys.zł.

2. Poziom osiqgniętegozysku nettojeŚ niższyod wynikuroku poprzedniego(dynamikawynosi.
istotnieniższqod
93,670).Rezultatwypracowanyptzez spółkę charakt€ r yzujesię wie|koścją
w P|anierzeczowo-finansowym
na rok 2018.Prognozywynikówza 2018 .' nie zostały
założonej

Podczasposiedzeń
RadyNadzorczej
zafrądinformował
cz|of,k]ów
o|gaaunadzo|u
opub|ikowane.
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NEFHNET

M 5a/X/2a19
zalacznlkdo Uch,'\,ał'v
Rady NadzcrczejRAFAMET s A z dnia22.452019;

osiqgnięciawynikóww slosunkudo pzyjętego
odnośnie
trudności
o s]woichprzewidywaniach
P|anu, ana|izowałrównież niekorzystnywpływniem niźszejkonlraktacjjniŹ p|anowanai
ptzesuwaniasię wpływówpieniężnych
ze sp|zedaży'Vwnik netto,zostałuzyskanyprzy około
rokwczeŚniej'
1'1%wyŹszychpżychodachw stosunkudo t]zyskanych

3. Rada Nadzorczaslwierdza,że sprEwozdaniefinansoweza 2018 r. sporzqdzonezostałoprzez
prEwem,w tym
zarząd spółki w ustatonymptzepisamitelminie i zoodnie z obowiązującym
Finansowejna podśawie
standardamjsprawozdawczości
z1łr'y'.aszcza
z Międzynarodowymi
decyzjiWZAn|16/l/05z dnia 17 czeMca 2005 r.
sprawozdaniefinansowespo|ządzonezośałoWe wszyśkjchiśotnychaspektachzgodnie z
standardów Rachunkowości
wynikającymiz l'łiędzynarodowych
zasadami rachunkowości'
Finansowej(MssF), a Iakżen2
(MsR), Międzynarodowych
standardów sprawozdawczości
podstawieprawidłowo
prowadzonych
ksiągrachunkowych'

5.

dokumentami
i
z księgamirachunkowymi'
Poprawność
spoŹqdzeniasp.awozdań'ich zqodności
w pozytywnejopiniii
co znalazłoswojepotwiefdzenie
stanemfaktycznymnie budzizas1.zeżeń'
raporciebiegbgorewidenta.
badanie była Pani Katażyna szafuga
rewidenlemprzeprowadzającym
K|uczowymbieg.łym
wpisanana |istębiegłychrewidentówpod numerem11048' Bieg|irewidencidokonalibadania
spć}łki
sprawozdaniafinansowegospótd oraz ba('aniasprawozdaniazarzadu z działa|ności
016z normami
zgodnie z obowiazującymiprzepisami'szczegÓ|nielJŚawy o mchunkowości
wykonywania
zawodubiegłegorewidentawydanymiprzez KrajowąRadę BiegłychRewidentów'
KomitetAudńu Rady Nadzo.czejFabryki obrabiarek MFAMET s'A. spotkałsię z biegłym
finansowespołkiza 2018 r. podczasposiedzeniaw dniu 2
rewidentembadającymsprawozdania
kwietnia2019... ce|em omówieniadanych iinformacji zawańych zalówno w dokumentach
finansowego.
biegłego
rewidentaz badaniasprawozdania
spófd, jak i w sprawozdaniu

sumę w
7 . Bi|ansspofzadfonyfla dzi]eń31'12'2018r' po stronieaktywówi pasywówWykazL]je
l.Yysokości
o 2o/d'
wyższąod wańościrokupoprzedzającego
171.646tys.zł,tj.wie|kość
się:
Na kwotętę po śronieaKywówskładajq
- aktywatMale
aklywa obrctowe

81.344tys.zł
90.302tys.zł

finansowania
są:
Po stroniepasywówźródłami
kapitał
własny

90.969tys.zł

zobowiązaniai rezerwyna zobowiązania

80.677tys.zł
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i3łączt)ikdC}Ucrj\|a]vNr 5a/Ń2a19
Rady Nadzarczei RAFAIvIET S A z dnia 22.05.2019i

gospodarcfejzamykasję zyskiemnettow wysokości
Wynikz działalności
69 tys' zł'ztego:
zysk bruttona spŻedaży
zysk na sprzedaży
stEta na pozostałej
działaInoŚci
opeEcyjnej
- stratana operacjachfinansowych
zysk brutto

9'

+19.753tys.zł'
+2.022|ys.zł'
-428tys' zł'
-1'251tys'zł,
+343tys.zł'

pieniężnych|
Rachunekprzepływów

jestzgodnyze stanem
stan początkowyśrodkówpieniężnych
zmniejszonyo sa|dopŻeptywów
Środkówpieniężnych
wykazanychw bilansie:
stan począlkowy
pieniężnych
saldop.zepływów
stan końcowy

5'267Iys.zł
-3.4o2|ys'
zł
1'865lys'
zł'

10' zestawieniezmianw kapita|ewłasnym(wgNłssF):
stan pocfątkowy
- stan na koniecokresu
11.

92.010tys.zł
S0.969tys.zł'

Zaeąd spÓłki Fabryka obrabiarekRAFAMET s'A' w osobachPanów:P|ezesazafądu. E'
LonginaWonsa iWiceprezesa zarzqdu - Macieja Michalika,sporzqdziłi pzedśawiłRadzie
jednostkiza okrcs od 01.01.2018
Nadzorczej sprawofdanie za|zadu z działalności
r. do
31.12'201a.'W dokumencie
zawartoopis zdarzeńgospodarczychidziałań Zafądu w ce|u
poprawyf unkcjonowanie
spó'łki'

1 2 . Wtrakcierokuobrctowego2018 podpisano:
. aneks nr 19 zaweńy z HsBc Bank Po|skas.A. do Umowyo kredytw rachunkubieżącym,
gwarancjei akredytywyz dnia 14.10.2009r'; przedmiotemumowybyłouc|zie|enie
kredytuw
rachUnkUbieŹqcymo.az gwarancjido wysokości
okreś|onego
|imitu6'000'000'00EUR' a w
aneksien. 19 zostałokreś|ony
nowytermindostępności
limituna dzień 24.o5.2o1s|'
1 3 stwierdzono'iż kwestiepizychodówi kosztówf]nansowych
pub|icznoprawnych
oraz na|eżności
zostaływ pełnipŻedstawionei omówionew pŻedŚawionymsprawozdaniu'
't4 Biegły rewident wydał opinię pozytywną'a Rada
Nadzorcza nie ma zastrzeżeń co do

p.awidłowości
sprawozdaniabiegłego
rewidenta'
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PFFENET

zalqcznik da Uchwaly M 5aDłJ2019
Rady NadzorczejRAFAMET S A. z dnia22 05.2019r.

15. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem zażądu o p|zeznaczenie zysku netto za rok
obrotowy2018 oraf niepodzie|onego
zysku z |at Ubiegłychw wysokości139.963'41zł z
przefnaczeniemna:
- kwota129.561'03zł,tj.o,03złnajednąakqę,
wypłatę
dywidendyd|€ akcjonańuszy
zakładowyFunduszswiadczeńsocja|nych- kwota10.402'38d.
16. Rada Nadzorczapo ana|iziesprawozdaniazarządu f dfiałalności
spółki o.az sprawozclania
finansowegoFabrykiObrabiarekRAFAMET S.A. za 2018 r pozytywnieoceniai rekomenduje
do
zalwiedzenia zwyczajnemu Wa|nemu zgromadzeniu przedśawione przez spółtę wyżej
jakozoodnez księqamii dokumentami,
wymienionedokumenty,
jak ize slanemfaKycznym'

_ JanuszParuze|
Przewodniczący

zaśępcaPzewodniczqcego- PiotrRĘu|ski

członek- AIeksanderGaczek

członek- [4ichał
Rogatko

- Michał
członek
Tatarek
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KuźniaRaciborska'22'05'2019r'

UGHWAŁA NR 51lxl2019
Rady Nadzorczei,,RAFAMET"s.A.
z dnia 22 maia 2019 t.
w sprawie oceny sprawozdaniazar.ądu f działalności
Gfupy KapitałowejRAFAMET za rok 2018
oraz skonsolidowanego sprawozdaniatinansowego Grupy KapitaloweiRAFAMET
ra aok obrotowv 2018.
1' Rada Nadzorcza,działajqcn6 podstawjean. 382 s 3 k's'h' o|az s 21 statutuspółki'RAFAMET'
s'A', po zapoznaniusię ze sprawozdaniembiegłegorewidentaz badaniarocznegoskonso|ido.
wanegosprawozdaniafinansowegoz dnia 24.04.2019f' ofaz rekomendacją
KomitetuAudytuz
dnia24.04.2019
r.:
1) pozytywnieopiniujesprawozdaniezaŻqdu z działa|ności
G.upy Kapitałowej
RAFAlvlET za
rok 20'18omz skonso|idowane
spEwozdaniefinansoweGfupy Kapitałrowej
RAFAMET za rok
obrotowy2018 obejmujące:
a) skonso|idowany
rachunekzysków i stratza rok ob.otowyod dnia 1 śyczniado dnia 31
grudnia2018 r' wykazującyzysk nettow wysokości
770.830,42zl (siedemsetsiedemdziesiąttysjęcyosiemsettrzydzieści
zictychcŹerdzieści
dwa grosze),
b) skonso|idowane
sprawozdaniez calkowitychdochodówza rok obrotowyod dnia 1 stycznia do dnia 31 gfudnia2018 r. wykazującedochód w Wysokości
504.603,33zl (sześcset
cŹery tysiące sześćsettŻ y złoletŻ ydzieścitrzy grosze)'
c) skonso|idowane
spmwozdaniez sytuacjifinansowejsporzqdfonena dzień 31 gfudnia
2018 |., które po śronieakylvów i pasywówzamykasię sumą 202.207'975,59
zł (dwieściedwa milionydwieście
siedemtysięcydziewięcsetsiedemdziesiqtpięćzłotychpięćdziesiqtdziewięógroszy),
d) skonso|idowane
sprawozdanieze zf|ian w kapitaIewłasnym
za rok obrotowyod dnia
1 śyczniado dnia 31 grudnia2018 r. wykazującezmn'ejszeniekapitafuwlasnegoo kwotę
groszy),
103.663'12zł (śot|zytysiącesześcset
sześćdziesiqt
trzy zlotedwanaście
e) skonso|idowanesprawozdaniez pŻepływówpieniężnychza rok obrotowyod dn.a
1 styczniado dnia 31 grudnja2018 .' wykazującezmniejszeniestanuśrodkówpieniężnychnettoo kwotę3'323.494,92
zł (trzymi|ionytrzystadwedzieŚciatŻy tysiącecferysta
dziewięcdziesiqt
czteryzłotedziewięcdziesiąt
dwa g.osze),
0

zasady(po|ityki)
rachunkowości
oraz dodetkowenotyobjaśniajqce,

-E l d,l {ffi,,ł.ł

2) stwierdza'że wyżejwymienionedokumentyspo|ządzonezostałyprawidłowo
iw sposób Żele|ny odzwie.cied|ajq
sytuacjęmająlkową'finansowq,wynik finansowyi rentowność
Grupy
Ka pi|ałowej
'
3) wnosido Wa|negozoromadzeniao fatwiedzenie spmwozdaniazarzqduz działalności
Gfupy Kapitałowej
MFAMET za fok 2018 oraz skonso|idowanego
sprawozdaniafinansowego
GrupyKapitełowej
RAFAMET za rok obrotowy2o18.
jawnym'
2. Uchwatazostałapodjętajednogłośnie
w gł]osowaniu
3' Uchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia.

- JanuszParuzel
Pzewodniczacv

zastępcaPrzewodnic4cego- Piolr Regu|ski

członek- AIeksanderGaczek

członek- |llichałRogatko

członek- |llichał
Tatafek

KuŹniaRaciborska,22'05'2019r

ucHWAŁA NR 52lx/20' 9
Rady Nadzorczej,,RAFAMET"S.A.
z dnia 22 maia 2019 t.
w sprirwieopinii do wniosku zarządu o podzia|ezysku za rok obrotowy 2o18
oraz niepodzie|onegozysku z |at ubiegłych

1. Rada Nadzorcza'działającna podslawieart' 382 s 3 k's'h. oraz s 21 statutuspÓłki"RAFAMET"
zysku nets.A', po zapoznaniusię z wnioskiemzarzqdupozytywnieopiniujepropozycjępodziału
139.963,4lzł
to za rok obrotowy20'|8 oraz niepodzie|onego
zysku z |at ubieg]ychw wysokości
jeden groszy),
(śotżydzieścidziewięćtysięcydziewięcsetsześcdziesiąt
trzy złoteczterdzieści
p|zedstawioną
w Uchwalezaizqdu Nr 11/V||u19
z dnia22'05'2019|' w sp.awiepodziafuzyskuza
.ok obrotowy2018 oraz niepodzie|onego
zyskuz |atubiegłych.
jawnyft'
2. Uchwała
zośałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
3. lJchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia.

- JanuszParuzel
Przewodniczacv

- PiotrRegU|ski
ZaslępcŹPrzewodniczącego

członek- AIeksanderGaczek

członek- |\4ichał
Rogatko

członek- MichałTatarek

?,-&

KuźniaRaciborska,22.05.2019r.
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UCHWAŁA NR 53/x./201
Rady Nadzorczej ,,RAFAMET" S.A.
z dnia 22 maja 20191.
w sprawie opinii dot' udzi€ | gnia abso|utońum
P]ezesowi za.ządu spólki z wykonania obowiązkór. za rok obrotowy 20l 9.

'l. RadaNadzorcza,
ań. 382s 1 k.s.h'orazs 21 stalutuspó|ki'MFAMEr
dziatając
na podśawie
s.A., wnosi do Wa|nego zgromadzeniao udzie|onieabco|utoriumPrezesowi zarządu _
- PanuE. Lonoinowi
za okresod
Wonsowiz wykonania
obowiązków
Nacze|nemu
DyreKorowi
r.
01.01.201E
r.do 31.12.2018
w głosowaniu
tajnym.
2' Uchwałazośalapodjętajednogłośnie
3. Uchw8ła
wchodziw życiez dniempodjęcia.

Pfewodniczący- Janusz Paruzel

- PiolrRegu|ski
zastępcaPŻewodniczącego

członek- A|eksenderGacfek

cz|onek- MiÓa,łRogalko

członek- MichałTatarck

4,/::

KuŹniaRaciborska,22'05'2019r'

ucHWAŁA NR 54/x'l20l9
Rady Nadrorczej ,,RAFAMET" S.A.
z dnia 22 mąa 2019 r'
w śprawieopinii dol. udzie|eniaabso|utońum
Wceprezesowi zarządu sp|'ki z wykonania obowiązków za rok ob.otowy 20{8.

1' Rada Nadzorcza,dzialajqcna podstawieart.382 s 1 k.s.h'oraz s 21 slatńu spóP(i'RAFAMET"
s.A., wnosi do Wa|negozgromadzeniao udzie|enieabso|utorium
Wiceprezesowizarządu.
Dy.eklorotYiHandlowemu_ Panu MaciejowiMicha|ikowiz wykonaniaobowiazkówza okres od
01.01.2018
r. do 26.06.2018
r. o.azza oktes28.06.2018
f. do 31.12.2018
r.
2' Uchwała
fośałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
tajnym3' Uchwała
wchodziwżyciez dniempodjęcia.

PŻewodniczący- Janusz Paruze|

zaśępcaPzewodniczącego- PiotrRegulski

członek- AIeksanderGaczek

członek- MichałRogatko

członek_ lvlichał
Tatalek

?,{k

KuŹniaRaciborska.22.05.2019t.

uGHWAŁANR 55/v2o19
RadyNadzolczej,,RAFAMET"S.A.
z dnia 22 mara2Ol9r.
w sprawieprzyjęciaspravvofdania
Rady Nadzorcżei
z działa|ności
w roku20'6.

1. Rada Nadzorczapzyjmuje

Rady NadzorczejFabrykiObrabiarekMFAMET S.A.
"Sprawordanie
w KuźniRacjborskiejz działalności
w okresieod 01.01.2018r. do 31.12.2018f.', które sianowi
zaĘcznikdo niniejszejuchwały.

jednogłośnie
jawnym.
podjęta
2' Uchwała
zośała
w ołosowaniu
3' |'jchwata
wchodziw życjez dniempodjęcia'

PŻewodniczący- JanuszParuzel

- PiotrReoulski
zastępcaPŻewodniczqcego

7^& t/oA

członek- A|eksanderGaczek

Rogatko
cz|onek- Michał

członek- MichatTatarek
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SPRAWOZDANIERADY NADZORCZEI
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S,A.
Z DZIAŁALNośctW oKRESIE oD 01.01.2o18r.Do 3I.12.2o1a r.
Rada Nadzorczaw 2018 r' omówiławszyśkieistotned|a funkcjonowania
spółkikwestie,p.zy czym
prowadzonej
najważniejsze
z nichdotyczyły|
osiqganychwynikóWfinansowych,
działalności
operacyjnej, aspektówfunkcjonowania
spółekza|eżnych'bieżqceji pizyszł]ej
kontraklacji'zabezpieczenia
spÓłki pŻed negaiywnymwpłylvemuwafunkowańmakroekonomicznych'
sprawozdańi zaŻądzaflia
zasobami|udzkimijakimi
dysponujespółkaoraz dostosowaniamode|ufUnkcjonowania
do oczekiwań
posiadanych7asobów'
rynkowychw konlekście
Na posiedzeniachRady omawianebyływszystkiekluczowesprawyzwiqzanez funkcjonowaniem
spÓłki'Porządkiobrad byłyukładane
w taki sposób, aby obejmowały
zagadnienia'którymipowinna
prawem'a ta|cie bieżącymipotĘebami
zajmowaćsię Rada Nadzorczazgodnie z obowiązujqcym
ana|izydziałalności
ope|acyjnej'szczegółowywykaz spraw' które byłyp|zedmiotemobrad Rady'
famiesz&onow da|slejc./ęści
splawozdania'
Biorącpowyższepod uwagę'w ocenie Rady Nadzorczej'Rada jest dob.ze przygotowana
do wykoje
nywaniaswoichustawowych
gwarantujący
i śatutowych
kompetencji
i wypekria w sposób właściwy'
odpowiedninadzór nad spółką'we wszyśkichiśotnychdziedzinachjej działa|noŚci'
Profilemeryloryczne człjonkówRady pozwalająna dokonywaniewie|oaspeKowejana|izyWszyśkichczynników
mogącychmiećwpł}r^'
na funkcjonowanie
zarównospółki,jak i całejG.upy Kapitałowej'

t' sKł'ADRADYNADZoRczE|| |El Ko\-||TEToW'
W okresieod 01'01.2018.'
do 31.12.2018.'
Rada NadzorczasDołkiFab.vkaobrabiarek
RAFAMET
s'A' pfucowała
w naśępujqcym
składzie:
.
.

JanuszParuze|- PŻewodniczqcyRady Nadzorczej'
PiotrRegu|ski- zaśępcaPrzewodniczącego
Rady Nadzorczej'

.

A|eksanderGaczek- członekRady Nadzorczej.,
MichałRoga|ko- członekRady Nadzorczej,

.

- członekRady Nadzorczej.
MichałTata.ek

.

Ą

0\)

Kf

/

f,4
,

/|/
L'/

nłL

EEFNNET

Za!1:ż|rl.c. J.,'''ai'! |\l|..,,:,'i:l'3
?a:::/|iaż..J.Że| RAFA:|4E- s A : il,.|a22 a' 2,1:i

W ramach Rady Nadzorczej dział€ Komitet Audytu powołanyLJchwaĘNr 18/'2017 z dnia
o9'1o'2o17|' Rady Nadzorczej,któ.egozasady działaniaregu|ujeustawao biegłychrewideniach'
zasadyjego działaniaKomitetuokreś|a
firmachaudyiorskichoraz nadzoŻe publicznym'szczegó,łowe
Regu|aminKomitetuAudlu' przyjętyprzezRadę NadzorcząUchwaĘNr 19xno17 z dnia 09.10.2018
r. w składKomitetuAudytuwchodzi|iwszyscycfłonkowie
r. do 31-12-2018
r. W okresieod 0'|.01.2018
Pan lvlichał
Rogatko'
KomitetuAudytupełnił
Rady Nadzorczej'FunkcjęPrzewodniczącego
firmachaudytorskich
w rozumieniuprzepisówuslawyo biegłychrewidentach'
KMeńa niefa|eżności
spółce
(Dz.u.2017-1089
f dnia 2017.06.06ze zm.),zgodnieze złożonymi
oraz nadzoze pub|icznym
wszyscyczłonkowie
KomiteluAudltr, za wyjqtkiemPana MichałaTatarka.
spełniają
oświadczeniami,
zawodowego'wy.
wysokipoziomprzygotowania
Rady Nadzorczejfepfezentują
Wszyscy członkowie
w zakresiezaŻqdzania'marketingui prawaoraz doś{iadczenia
nikajqcyz posiadanychkwa|ifikacji
spÓłkl'
fyciorysyczłonkówRadydostępnesą na stronieinternetowej

2' wYKAz TERMINów PoslEDzEŃRADYNADzoRczEJI JEl KoMITETów.
terminach:
Rada Nadzorczazebra}asię w nasiępujących
W okrcsiesprawozdawczym
1,

r.,
12.02.2018

r..
2) 0E.03.2018
r.,
3) 27.03.2018
r.,
4) 23.05.2018
r.,
5) 28.06.2018
r.,
6) 08.0E.2018
r.,
7) 26.09.2018
r.,
8) 16.10.2018
r.
9) 04.12.2018
pisemnymzawiadom.eniem
Posiedzeniazwoływanebyływ lrybie zwyczajnymz wcześniejszym
wszyslkichczłonkówRady o terminie'miejscui pEewidywanymporzqdkuobrad'spotkaniaodbywały
Terminykolejnychposiedzeńoraz po.ządekobraduśa|asię w siedzibiespółkiwKuźniRaciborskiej.
pŻedmio|u
wyprzedzeniempozwa|ającym
na zapoznaniesię z całokszlałtem
ne byłyz odpowiednim
obrad przef wszyśkichczłonkóworganunadzorczego'W roku obrotowym2018 Rada Nadzorcfa
podjęła
18 uchwał.

teminach:
czteryrazyw następujących
Komitet
Audytuzeb.ałsię
W okresiesprawozdawczym
t.,
1) 12.02.2018
t.
2) 27.03.2018
r.,
3) 23.05.2018
r.
4) 08.08.2018

rry

U'

/

<ffi

,r'-

L

Zał4'.znlkća t.:l. fueij',Nl 55,),:|2.i9
Radf |\jadzor.z..jFAFAivlEr s A ż 7r a 22 '5 2a19 t

NCFENET
3' UcHwAŁYRADYNADZoRczEJ.
Data
podjęcia
I

celówfażądczychna rok2018
|
2ABJ201B wspEwie okres|en]a
12.02.2o14

2

08 03.2018r

29txl201B

3

27.93
zalal

ce|ówzażądczychd|azarządtlspóltina rok201a
3AtrJ2A1A wspEw]e okreś]enia

2305.2018
r
5

23 05 2O1Ar

6.

23 05 2014r

w sprawie Usprawiedliwienia
nieobecno$i dlÓnka Rady Nadforczej

zauądu zdziah]noścspółkizarok20l7o6fsPG
wspraw]eocenysprawozdania
31/)?2018
sPółkza rokobrolowy2017
Wozdania
finansowego
GrupyKaPiteowejRAFAMET
wsPawie ocenysPEwozdaniazaŻąduz dfjata|ndści
finansowego
GruPyKapilalowej
sprawozdania
32]Ń2o1B za rok2017orar skonsotidowanego
RAFAMETzą rokoblo|Ówv2017
2o17
zFku za rokobrotowy
331yJ2018 w sprawieopiniidoMiosku zażąduo Podzia|e
PrefesowizauqdusPólk zwykonana
w sprawieopjnlidol' udzle]enia
abso]utori!m

23.05.2018r 34)V2018 obowiafkówza.ok obrotow2017

abso|ulolium
Wiceprezesowi
zaząd U spól*if vryko
w spEwie opinlidolUdfie|enia
351X12014 naniaobowiafkóW
za rokobroiolw2o17

I

23.o5.2A18
|

9.

23 05 2018r

10

23 05 2018r

3TtX/2018

tl

28.0620t8 r

nieobecnoscl
czlonkaRadyNadrorczej
3AUJ201A w sprawieusprawiedliwienia

12.

28.06.2018f

Wicep.ezesazarząduFabrykiobrabiarekRAFAMETs'A'
39/X/2018 w sprawe powołania

13.

23 06 2018r

1Ń201B wspEwie puyjęcia sp.awofdania Rady NadzoEzejz dziah|nŃciw rok! 2017
wsprawiepowołania
Prezesafażalu - DyrektolaNaee]negoFabrykiobrab]arek

28'06
2o1€ r

7 r. w sprawie
o zmianieUchwalvnr 15/X2017RadyNadroreejr dnia23.08.201
cflońkówzarądu społkiFabryka
obrabialekRAFAMET
4J1yJ2014 ksztaltowania
wynagro.lzeń
s A f siedżbaw KUźniRaciboEke]
cf|onkazażąduspołki.Fabryka
ob.abjarekRAFAMETs A
wsprawie
wynagrodfenia
41txl201B
z siedfibaw KuŹniRaciboBkiei
lofprczęciaPżez RadęNadzorcfąprocedury
naborucz|onkazażąduFa.
42lxt201a wsprawie
brYkiobBbiarekRAFAnłETs'A.

r
04.04.2014

43lxt201A w sprawie usprawied|iwienia
nieobecnosć]dionka Rady Nadforczej

17

0 8 0 8 2 0 1 8r

PżeprowadfeniaPostępowan]a
44/vJ2A1A rekrńacyjnegokandydatana stańowiskocfłonka zaŹądu
-Dyreklorads' Roeoju

18.

04.12.2018
|

spółki
45lŃ2o1B w sPrawiepż}żnania
Premiir@znejfa2017r' czlońkomZarfądu

28.062018r
15

wsPlawie wyboru limy doEdftwa perŚona|negodo

4' TEMATYKAPoslEDzEŃRADYNADzoRczEJ
Do najważniejszych
sprawporuszanychwtrakcieposiedzeńRady należały:
. omawianiebieżących
wynikówekonomiczno- finansowychi ich ocena'
.

danymize sprawozdańflnansowychFabrykiob|abiarekRAFAzapoznaniesię z podstawowymi
|V]ETs,A' i GfupyKapitałowej,

.

podziałzysku za 2017 |' '

.

pfyjęcie

.

rzeczowo- finansowego
MFA|\'4ETs.A. na rok2018""P]anu
ze szczegó|nymuwzg|ędnieniem
oDana|izai bieżą6ymonitońngsytuacjiw spółkachza|eżnych'
LEWNIMFAMET sp. z o.o.,
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ana|izastfukturykosdów za |ata2016- 2017,
powołanie
ZarzqduMFAMET s'A. na nowąkadencję,
ana|izazasad zat.Udnianiaiwynag.adzaniazarządu spóki oraz ksŹałtowanie
wynagfodżeń
o|.
ganów spółkiw świet|e
ustawyo szczegó|nych.ozwiązaniach
sfużqcychrea|izacjiuśawybudżetowejna rok2018,

.

ce|ezarządczena rok2018,

.

przyznanieczł]onkom
zarzqdupremiiroczną za 2017 |.'

.

omÓwieniesluacji kadrowejoraz śruktury
wynagrodzeńw spółce'

.

omówienieopracowywanej
'slrateoiirozwojuRAFAI'ET s-A. na |ata2018- 2022''

.

omówienierapo.towania
niefinansowego
w spółce,

.

projektachinweśycyjnych
informacja
zarzqduo przygotowywanych
RAFAMET s.A. i oDLEWN|A
RAFAMET Sp. z o.0.,

.

informacjant-podśawowych
zał'ożeń
RAFAIV]ETna rok2019'''
'P|anurzeczowo- finansowego

Na każdymposiedzeniuRady do stałychpunktówpo|zqdkuob.adnależało:
.

przyjęcieprotokołu
z popzedniegoposiedzenia,

.

ocena wynikówekonomiczno- finansowychspółki na podstawiedokumentów,mateńałóworaz
informaqizaŻądu'

.

informacje
o działa|ności
spółkina.astajqco
we wszystkichmiesiqcach2018r',

.

monitorowanie
kontrakiacji
oraz bieżącejrea|izacjiprogramuspEedażywraz z ana|iząodchy|eń
p|anu'
od p|zyjętego

.

spralvybieżqce,w ramachklórychpfekazywane byłyinformecjeo działalności
spółkinie ob].ęte
oorzadkiemobaad.

5. CZYNNOSCIKONTROLNE RADY NADZORCZEI
Rada wykołzyŚującswoje śatutoweuprawnieniasprawowała
nadzór nad działa|nościa
spó'łkiwe
wszyśkichpodstawowych
dziedzinachjej działa|ności
w sposób Śały i ciągływ czasie całegoroku
obrotowego,otżymujqcod Zarzqdu społkiwszelkie niezbędnedo wykonywaniaswoich czynności
informaqe.
czynnościnadzorczeobejmowały
działa|ność
społkii Grupy Kapitałowej
RAFAMET' w tym kontrc|ę
faKycznq działa|ności
i inicjatywZarząduoraz kontro|ępod względemce|owości
go.
i |acjona|ności
spodarkiZarządu'
W wypełnieniu
obowiązkówwynikajqcych
z ań. 382 s 3 k's'h. Rsda Nadzorczadokonała
ocenysp|awozdaniazarzĄduz działa|ności
spółkioraz sprawozdan
ia finansowego za 2018|.
Przedkładając
niniejszesprawozdaniezwycząnemuWa|nemuzgromadzeniuspółki,Rada Nadzorcza Wnosio udzielenieabso|Utońum
wszystkimczłonkomRady' rea|izującym
s]woje
obowiązkiw 20'|8
roku.
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6' ocENA sPosoBU WYPEŁNIAN|A
PRZEZsPoŁKĘ oBow|ĄzKoW INFoRMAc\,lNYcH DoTYczĄcYcH sTosowANlA zAsAD ŁADU KoRPoRACY'NEGo,oKRE.
sLoNYcH w REGULAMINlE
GIEŁDYoRAz PRzEPIsAcHDoTYczĄcYcHINFoR.
MACI| BIEżACYCHI oKREsowYcH PRZEKAZYWANYCH
PRZEZ EMITENTóW
PAPlERÓw wARToścIowYcH
RadaNadzorcza,
zgodnie
z zasadą||.z'1o'3
Dobrych
PraKykspółekNotowanych
na GPW 2016
p|zez
sporzqdzaiprzedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę sposobu wypełniania
spółkęobowiąfkÓWinformacyjnych
dotyczącychzasad ładukorporacyjnego'
okreŚ|onychw RegU|ap|zez
minieGiełdyoraz pzepisach dotyczącychinformacjibieżqcychi okresowychp|zekazywanych
emitentówpapierówwańościowych.
obowiązkiinformacyjne
dotycząceśosowaniazasad ladu korporacyjneoo
w.oku 2018 rea|izowane
byływ oparci! o regu|aqezawańe w RegulaminieGiełdy'Rozpożądzeniu
l'ljnjstraFinansowz dnia
29'03'2018r. w sprawieinformacjibie"ącychiokresowychpąekazywanychprzezemitentówpapierów wartościowych
oraz Warunkówuznawaniaza róWnoważne
informaqiwymaganychprzepisami
prawa państviianiebędqcegopaństwemczłonkowskim
(Dz.U.2018'757)o|az zgodnie z zapisami
,1309/2015
Uchwałyzsrządu GPW nr
z 17.12.2015.' okreś|ającej
zasady przekafylvania€ p ońów
dotyczącychstosowaniazasad szczegółowych
ładukorporacyjnego.
RegulaminGiehy sianowi,iżw p.zypadkugdy okreś|ona
zasada ladu korporacyjnego
nie jeśsloso.
Wanaw sposób trwałyIubjeśnaruszonaincydenta|nie,
emitenlma obowiązekopub|ikowania
rapońu
w tej sprawie'Rapoń powinienzośaćopub|ikowany
fla ofiqalnejśronieintemetowej
emilentaoraz
przekazanyw fo.m.e.apońubieżącego
za pośrednjc|wem
E|ektronjcznej
(EB|)'
Bazy Informacji
jncydenla|nego
W 2018 w RAFA|VIETs'A' nie wy9ąpiłyp|zypadkiniezastosowanja
trwałegolub
za.
sad ładukorporacyjnego,
klórychstosowanieEmitentzadek|arował'
zgodfliez rczpo|ządzeniem
MinistraFinansóww sprawieinformacjibieżqcychi okresowychprzeka.
zwanych pfez emitentówpapierowwańościowych
omz warunkówuznawaniaza równoważneinformacjiwymaganychpŻepisamiprawapańslwaniebędqceoopaństwemczłonkowskim
spó'łkazo.
bowiązanabyław raporcielocznymzamieścić.
śanowiącewyodrębnioną
częśćtego sprawozdania,
oświadczenie
o stosowaniuzasad ładukolporacyjnego,
którezawieraelementywskafanew s 70 ust'
6 pkt5 rozporządzenia'
oświadczenie
o stosowaniuzasadładukorpolacyjnego
zostałozemieszczone
przez spÓłkęw raporcie.ocznymza rok 2018 (sprawozdanie
podanymdo
zaŻądu z dfia|a|ności,,
pub|icfnejwiadomoŚcidnia 24'04'2019r', z którymRada Nadzorczazapoznałasię iśWierdza,że
oświadczenie
to w sposób prawidłowy
opisujepzedmiotowezaoadnienia'
Rada Nadzorczaocenia'żeMFAMET s'A' prawidłowo
wypełnia
obowiqzkiinformacyjne
zwiqzaneze
przez spótkę sq zgodnez wyśosowaniemzasad ładukorporacyjnego'
a informacjeUdośępnione
mogamiirzete|nieprzedśawiajq
śenśosowania
tychżezasad.
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7. ocENA McJoNALNoscI PRowADzoNEJ PRzEz SPoŁKE PoLITYK| sPoNso.
RINGOWEJ
I CHARYTATYWNEJ
Rada Nadzorcfa' zgodniez zasadq ||'2.10.4DobrychPraklyk spółek Notowanychna GPW 2016'
spol.zqdzaipŻedŚawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę racjona|ności
prowadzonej
pąez spółkępolitykisponso.ingowej'
chaMatywnej|ubinnejo zb|iżonym
charakteŻe(rekomendacja
r.R.2).
RAFAMET s.A', jako największypracodawcana le.eniegminyKuźniaRaciboEkaoraz istotnyplacodawcaw powiecieraciborskim.prowadzidziałaniaUkierunkowane
na |oka|neinicjatywyiWspieranie
działańprospołecznych
oraz dobfoczynnychw zakresie edukacji'kutturyj spońu' plzez co buduje
wizerunekzarównoŚabilnego pracodawcy'jak równieżfirmyodpowiedzia|nej
społecznie'
RaC|aNadzorcza'na podslawiebieżącychinformacjipozyskiwanych
od spółkiw toku sprawowania
_ nadzorczychoraz Uwzg|ędniajqc
czynności
kontrc|no
infomacjęzawańqw sprawozdaniu
zarząduz
działa|ności
RAFAlvlETs-A' za rck 2018 ocenia'że po|itykaw zakresiedziała|ności
sponsońngowej
i
chaMatywnejw roku 2018 prowadzonabyłapzez spółkęw sposób racjona|ny'ZaŻąd spółkiprzy
podejmowaniu
decyzjiw tym zakresiekierował
się bieŹqcqsytuacjqekonomiczno- filansowqspółki'
jednocześnie
interesemAkcjonariusfy'uwzg|ędniając
potrzebyśrodowiska
lokaInego,na rzecz któ.e.
go rca|izowanabyłap.zez RAFAMET s'A' większaczęśćdziałańw zakresiespo,łecznej
odpowiedziaInoŚcibiznesu'

PŻewodniczący.JanuszParUzel

- PiotrRegu|ski
zastępcaPrzewodniczacego

członek- AIeksanderGaczek

- |vlichał
członek
Rogatko

- |\rlichał
czł.onek
Tatarek
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