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UcEwAł,A NR 9/vl l9

ZARZĄDU''RAFAMET" s.A.

Z DTIIA 24 KWIETMA 2OI9 R.

w sprawiel pr'yjęcia spr^wofł]ańa z'ąrzĄll|! z l|ziałalności spółki 2ł rok 20l 8

oraz Śprawozdania fitratrsowego spó|ki za rok obrotorł} 20l8.

Dział4ą€ na podstawie art. 368 s I k-s.h. 0162 s | 4 ust' I stafutu spó'łki Zaź4d spółki:

l ) pr.yjmuje sprawozdanie Zaźądu z &iała|ności sŃłki za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe spół.
ki za rok obrotoł} 20| 8 obejmujące:
a) rachunek zysków i strat za rok obrotoiły od dnia l stycmia do dnia 3l grudnia 2018 r wykazujący

zysk netto w wysokości ó9'l8ó'1l zł (sześćdziesiąl .Liewięć tysięcy slo osiem.Ifiesiąt sześć zlo.
tych jedenaście groszy)'

b) sprawozdanie z całkorłitych dochodów za rok obroto\ły od dnia l stycznja do dnia 3l gudnia
2018 r' wykazujące stratę w wysokości 32.00?'06 zł (trzydzi€ści dwa tysiące siedem złotycb sześć
croszy),

c) sprawozdanie z s},tuacji finansow€j spoEĘdzone na dzi€ń 3 l grudnia 20 | 8 r'' kóre po stroni€ ak.
tywów i pasywów zamyka się sumą l7|.ó45.t29Jl zl (sto siedemdziesiątjeden milionów sześćset
czt€rdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dfiewięć żotych trzydzieści jeden groszy)'

d) sprawozdanie ze zmian rł łapjta|e własnym 7Ź rok obfotowy od dnia j stycmia do dnia 3 1 grudnia
20l8 t. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kvotę 1.04l.299'49 zł oeden nilion czter.
dzieści j eden tysięcy dwi€ście dziewięćdziesiąt dzi€wi9ć fłotych cŹerdzi€ści dziewięć groszy),

e) sprawozd'ńie z przepł}Tów pieniężnych 2a rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 gudnia
2018 r' \łTkazu.jąc€ zmni€jszenie slanu środków pi€niężnych n€no o kwotę 3.402.193,10 f| (trzy
miliony czterysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt tr'y złote dziesięć groszy),

D zasady (polityki) rachunkowości oraf dodatkowe noty objaśniające.

2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i poz}tywDe zaopiniowanie sprawozdania z"arządu z działalności
sF5lki za rok 20 l 8 oraz spiawozdada finansowego spółki za rok obrotowy 20 l 8,

3) ltTosi do walne8o Zgfomadzenia o zatwierdzenie sprawozdania farzqdu z działalności społId za rok
20l8 oraz sprawozdania finansowego Społki za rok obrotowy 20t8'

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwata wchodzi w ży.ie zdniem pMjęcia.
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Fabryka Obnbiarek

RAFAMET S.A.

Kułlia Raciborska' 24.04'20l9 I'

UcEwAŁA NR 10nr'[V19

ZARZĄDU''RAFAMET" s.A.

Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

rł sprawi€: przyięclr spra\!ozdaniz Zarząil|! z dfi'lalności Grupy Kapitalowej RAFAMET 7, rok 2018

oraz skonso|idowrne8o sprawozdaoia finansow€go Grupy Kapits|orr,ej RAFAJuf,T z' rok obrotowy 20I8.

]. Działaj ąc na podstawie art' 3ó8 s 1 k.s.h' oraz $ 14 usl. l stafutu spółki Zarząd spółki:

przyjmuj€ sprawozdanie Zarządu z dfiałalności Grupy Kapitałow€j RAFAMET za rok 20l8 oraf skon-
solidowane sprawozdani€ finansowe orupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018 obejmują-

a) skonso|jdowany rachunek zysków istrat za rok obrotosy od dnia l stycznia do dnia 3l grudnia
2018 r. tłykazujący zysk n€tto w wysokości 7'0.830'42 zł (siedemset si €demdziesiąt tysięcy
osiemset trzydzieści złotych czlerdzi€ści dwa 8xosze),

b) skonsolidowane spmwozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia l stycmia do dnia
] l grudnia 20l8 r. tvykazujące dochód w wysokości 604.603'33 zł (sz€śćset caery rysiąc€ sz€śćs€t
!-zy złote b.fydzi€ści trzy 8rosze)'

c) skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji finansow€j sporza.dzone na dfień 3 | $udnia 20l8 r., którę
po stroni€ aktywów i pasywów zamyka się sumą 202.207.975'59 z| (dwieście dwa miliony dwie-
ście si €d€m tysięcy dziewięćset sied€mdzi€siąt Pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć goszy),

d) skonso|idowan€ sprawozdani€ z€ mlian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia l stycznia do
dnia 3l grudnia 2018 r. wykazujące annicjszenie kapilafu własnego o kwo(ę 103.663'12 zł (sto
trzy tys'ąc€ sześćset sz€śćdziesiąt trzy złote dwanaście goszy)'

e) skonsolidotYan€ sprawozdanie z przepływów pienięalych za rok obrototłY od dnia l stycutia do
dnia 3l grudnia 2018 r' wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych n€tto o kwo|ę
3.323'494'92 z| (ttf:j rai|iony trzysta dwadzieścia trzy tysiące caerysla dziewięćdzi€siąt caery zło.
!e dziewięćdziesiąt dwa grosz€),

f) zAsady (polityki) rachuŃowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i poz}lywne zaopiniowanie sprawozdania zarz4du z działa|ności
crupy Kapitałow€j RAFAMET za rok 20l8 oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitalowej RAFAMET za rok obrorowy 2018,

wnosi do wa|nego zgromadzenia o zatwi€ldz€nie spnwoz,iania. zavĄd|! z działalności Grupy Kapita-
łow€j RAFAMET za rok 2018 omz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
RAFAMET za rok obrolowv 2018.

l )

l )

Uchwała została podjęta jednogłośnie'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Fabryka obrabiar€k

RAFAMET S,A.

Kuinia Raciborska,04.06 2019 r

UcHwAŁA NR 16/VIII/19

ZARZĄDU''RAFAMET' S.A.

Z DNIA 4 CZERWCA 2019 R.

w sprawiel zmiany decyzji lY sprawie podziału zysku za rok obrotorYy 20l8

oraz ni €podzielon€go zysku z |at ubi€gtych.

1. Działając na podstawje art' 3ó8 $ l k's'h' oraz $ ]4 ust. ] stafutu spółkiZarz4d spólki:

l) rekomenduj€ podział zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 69'186'11 zł (sześćdfi€siąt dzi€.

więć rysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy) oraz njepodfi€lone8o zysku z 1at ubię.

głych (wynikającego z wyc€ny Przychodów według now€go standardu MssF ]5 ''Przychody z umów z

kli €ntami''' który zaczął obowiązywać f dniem ] stycznia 20] 8 r.) w wysokości 70.777'30 zł (siedem.

dziesiąt tysięcy si €d€nset siedemdziesiąt siedern złotych trzydzi€ści groszy)' lj. łącznie kwotę

lJ9'963,4l zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt tŹy złote czterdzieści jeden

ercszy) z przeznacz€niem na kapitał zapasowy spółki,

2) wnosi do walnego Zgomadz€nia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotolvy 20 l 8 oraz nie-

podzielonego zysku z lat ubiegłych'

2' Uzasadnienie wnjosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwaĘ.

3' Uchyla się Uchwałę zarządu nr l l/VlII/19 f dnia 22'05'2019 r' w sprawi€ podziafu zysku za rok obfotowy

20l8 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych'

4' Uchwała została podj ęta jednogłośni€ '

5' Uchwała wchodfi w fyci€ z dniem podjęcia'

PREZES zARzĄDU
NACZELNY.I

W|cEPREzEs lxRzĄDU
DYREKToR H.ĄłDLowY
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zAlAczNlK Do UcHwAŁY NR l6lVIIIn 9 ZARZADU MFAMBT s.A. z DNLA 04'06.20l9 R.

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZA\ZADU W SPRA TE X)DZIALU ZYSKU zA ROK OBRoTowY 20 I E

oł4z NlEPoDaELoNEGo zYsKU Z LAT LIBlEGŁYctl

Zarząd FaĘki obiabia.€k RAFAMET s.A., w zwiQ,*u z rłrtioski.n zzwańym w Uchw.l€ Zarzsdu
Nr l6lv[vl9 z &|ia 04.062019 r. w sprańe podzialu zysku za rok obrorowy 20|8 oraz nicpodzietonego zyslar
ż |at ubie8lych informuje, że uzasadnicnicm prz€zlaczeoia rysku netto spólki oraz niepodziclone8o 2ysku f lat
ubicgłych w wysokości 139'9ó3,4l zł na kePitał zaPaśowy spółki jest koniecaność .€spcktowania zapisów
umowy laEdytow.j z dnia l7 lutcgo 2010 roku zawlrtej z BaŃiem PKo BP s.A. zgodnio z postanowieniami

trjżc umowy Ęó{<a jcst fobowiąz.na do nier€komcndowanir walneEu zglomadż€niu Akcjon..iuśzy wyphty
dywidenĄ w wysokości przekaczającej 50% 2ysku n.tto za rok obloto.wy, za który zysk Podlcgs podziałowi.


