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Rady Na.tzorczej
RAFAMET S.A. r dnla 19.452020r.

EHFENET

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FABRYKI OBRABIAREK RAFA]VIETS.A.
z Dz|AŁALNoścIW oKREslE oD 01.01.2019r. Do 31.IL20|9 r'

Na posiedzeniachRady omawianebyływszystkiek|uczowespńwy związanez funkcjonowaniem
spółki' zgodniez zak.esem kompetencjiRady Nadzorczejwynikającychze statutuspołkiiinnych
przepisów'Rada Nadzorczaw 2019 r- omówiławszystkieistotned|afunkcjonowania
obowiązujących
Spółkikwestie,przy czym najważniejsze
z nich dotyczyły:
osiąganychwynikówfinansowych,p.owadzonejdziała|nościoperacyjnej'
aspektówfunkcjonowania
spółekza|eżnych'
bieŹąceji ptzyszłejkontraktacji,zabezpieczeniaspołkipŻed negatywnymwpływemuwarunkowańmakroekonomicznych,
sprawozdańi za|ządzaniazasobamiIudzkimijakimi dysponujespołkaoraz dostosowaniamode|u
posiadanychzasobów
funkcjonowania
do oczekjwańrynkowychw kontekście
Po|ządkiobradbyłyukładane
w takjsposÓb.aby obejmowały
fagadnienia'którymipowinnazajmować
prawem'a takżebieżącymi
potŻebamiana|izydziała|
się Rada Nadzorcfazgodfiiez obowiqzujqcym
noŚci operacyjnej.
szczegółowywykaf spraw,które byłyprzedmiotem
obrad Rady,zamieszczonow
daIszejczęścisprawozdania'
Biorącpowyższepod uwagę'w ocenie Rady Nadzorczej,Rada jest dobŻe przygotowana
do wykoje w sposóbwłaściwy,
nwvaniaswoichustawowych
gwarantujqcy
i statutowych
kompetencji
i wypełnia
jstotnych
odpowiedninadzór nad spÓłkqwe wszystkich
dziedzinachjej działa|ności'
Profi|emeryto.
ana|izywszystkichczynników
ryczne członkówRady pozwa|ajqna dokonwvaniewie|oaspektowej
mogqcychmiećwpływna funkcjonowanie
zarównospółki'jak i całejGrupyKapitałowej'

1. sKŁAD RADYNADzoRczEl| |El Ko|vtlTEToW.
W okresieod 01'01'2019|' do 24.06'2019r' funkcjęorganunadzorczegopełniła
Rada Nadzorczaw
składzie:
. Janusz Paruzel- PŻewodniczacyRady Nadfo.czej,
.
.
.
.

PiotrRegu|ski- zastępcaPŻewodnicząc€ g oRady Nadforczej'
A|eksanderGaczek- członekRady Nadzorczej,
lvlichał
Rogatko- członekRady Nadforczej
|\4icha|
Tatarek- członekRady Nadzorczej'
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W dniu 24,06.2019|', w związk|Jz upływemrozpocfętejW 2016 r, kadencjiRady Nadzorczej,zwyRadę Nadzolcząna nowąwspÓ|nątzy|etnią
czajneWa|nezgrcńadzenie RAFAMET s'A' powołało
się Rady ido dnia 31'12'2019r' oĘan nad.
kadencję'Dnia 04.07.2019r' nasĘpiłoukonsh^uowanie
w następującym
zoru pracował
składzie:
.
.

Janusz Paruze|- PżewodniczącyRady Nadzorczej'
Pawełsułecki_ zastępcaPrzewodniczqcego
Rady Nadzorczej,

.

A|eksanderGaczek- członekRady Nadzorczej'
Malek Kaczyński- członekRady Nadzorczej'

.

MchałTatarek- członekRady Nadzorczej

.

regu|ujeusiawao
W lamachRady Nadzorczejfunkcjonował
KomitetAudytu.któregozasadydziałania
biegłychrewidentach'firmachaudytorskicho|az nadzo|zepub|icznym'a takżeRegu|aminKomitetu
Audytuz dnia 0910'2017 r. W okresieod 01'01'2019r- do 24.06'2019w składKomitefuAudytu
wchodzili wszyscy członkowieRady Nadzorczej, a funkcję P|zewodniczącegoKomitetuAudytu pełnił
Pan MjchałRogatko.
Rada Nadzorcfa nowej kadencji,rozpoczętejw dniu 24'06'2019r'' podjęław dniu 04'07'2019r,
uchwałę
o powołaniu
spośródcfłonkówRady pięcioosobowego
KomitetuAudytu'FunkcjęPzewodniczącegopowierzonoPanuJanuszowiParuze|'
KryteńaniezależnoŚci
w rofumieniuptzepisówustawyo biegłychrewidentach'
firmachaudytorskich
o|az nadzoże pub|icznym,zgodnie ze złożonymi
spełnia|i
w okresie od
spółce oświadczeniami'
01 01'2019r' do 24'06'2019|' następujący
członkowie
KomitetuAudytu:Aleksande.Gaczek' Janusz
Paruze|.PiotrRegulskioraz |\4ichał
Rogatko'
W okresieod 01'01'2019r' do 24'06'2019r'' w odniesieniudo KomitetuAudytuzostałyspełnione
ustawowewymogiw zakresie kryteńumdotyczącegoposiadaniawiedzyi umiejętności
w faklesie
Iubbadaniasprawozdańfinansowychw rozumien.uprzepisów!stawyo biegłych
rachunkowości
rewidentach,firmachaudytorskich
o|az nadzo|zepub|icfnym'a takżew zak|esiekMerium dotyczącego
posiadaniawiedzyi umiejętności
z zakresubranŹy,w któą działaemitent.
W okresieod 04'07'2019|' do 31'12.20'|9|' kryterianieza|eżności
w rozumieniuprzepisówustawyo
biegłychrewidentach'
firmachaudytolskichońz nadzo|zepub|icznym'
fgodnie ze złożonymi
spółce
oświadczeniami'
spełnia|i
następujqcyczłonkowieKomitetuAudlu: A|eksanderGaczek' Malek Kaczvńskioraf JanuszParufe|'
W okresieod u.07 '2019 r' do 31'122019 r'' w odniesieniudo KomitetuAudytuzostałyspełnlone
ustawowewymogiw zakresie kryteńumdotyczącegoposiadaniawiedzyi umiejętności
w zakresie
rachunkowości
|ubbadaniasprawozdańfinansowychw rozumieniupŻepisówustawyo biegłych
rewi-
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pozgodnieze złożonym
dentach.firmachaudytorskich
oraz nadzoze pub|icznym'
oświadczeniem'
wyższekryterium
spełniał
Pan Janusz Paruzel.
W okres.eod 04'07'2019 |. do 31.12.2019r', w odniesieniudo KomitetuAudytuzostałyspełnione
Ustawowewymogiw zakresie kryteriumdotyczącegoposiadaniawiedzy i umiejętnoŚciz zakresu
powyższekryteriumspełnia|i
branży.w którejdziałaemitent.zgodnieze złożonymi
oświadczeniami,
następujący
członkowieKomitetuAudytu:A|eksanderGaczek, Janusz Paruze|'Pawełsułeckioraz
lvlichał
Tatarek'
Wszyscyczłonkowie
Rady Nadzorczejreprezentują
wysokiPoziompzygotowaniazawodowego.
v!"ynikajqcyz posiadanychkwa|ifikacji
oraf doŚwiadczeniaw zakresiezaizqdzania'marketingui prawa.
fyciorysyczłonkówRadydostępnesą na stronieinternetowej
społki'
2. WYKAZ TERM|NÓWPos|EDzEŃ RADY NADzoRczEJ I JEJ KoM|TEToW.
W okresiesprawozdawczym
Rada Nadzorczazebrałasię w następujacych
terminach:
1) 17.O1.2019
r.,
2\ 27.02.2019
t..
3') 24.04.2019t.,
4') 22.05.2019t.,
5) 04.07.2019
r.,
6) 06.09.2019
r.,
?)

15.10.2019
t.,

8) 03.12.2019
r.
Posiedzeniazwoływanebyływ trybie zwyczajnymz wcfeśniejszympisemnymzawiadomieniem
porzadkuobrad.spotkaniaodbywały
wszystkichczłonkÓwRady o terminie,miejscui pŻewidtĄvanym
się w siedzibiespołkiw KuŹniRacibo|skiej'
Ierminykolejnychposiedzeńoraz poEądekobradusta|aprzedmiotu
ne byłyz odpowiednim
wypŻedzeniempozwa|ajqcym
na zapoznaniesię z całoksŹałtem
ob|ad p|zez wszystkichczłonkÓworganunadzorczego'W roku obrotowyń2019 Rada Nadzorcza
podjęła
23 uchwały'
W okresiesplawozdawczym
KomitetAudytuzebrałsię sześćrazyw następujących
terminach:
'17.O1.2019
1)
t.,
2J 02.04.2019t.,
3) 24.04.2019t.,
4)

22.05.2019t.,

s)

r.,
06.09.2019

6) 03.12.2019
r.

r
Ę,tĄ

o@@

Rad'

Nad.d,zel

Załć.:|i|]||ja 'J.hfjay Njl 16,XL/2a2i)
RAFAl|rE'i s Ą ż lnie 19 a5,2,2a :

3. UcHWAŁYRADYNADzoRczEJ'

L.p.

podjęcia

Nr
w sp.awie pfyjęcia podŚtawo!!rych paEn'Elów
żecfowo - fńansowego MFAMET s-Ą' na rok 2019.
"P|an!

I

27.02.2019
r
46]Ń2o19

2.

27 02 2419r

47lX/2019 w splawie ok € ś |enia ce|ów 7aŹądcfych d|a 7ażądu spó]\ n. Io\ 20 l 9

3

24.U.2019r

4ABl201S wsprawieprzyjęcia
oświadąen
a RadyNadfo'Qejw sprawieKomi|e|uAudy1!

2 4 . U . 2 0 1 9t

49t42019

5.

22.05.2019
r

500V2019

6

22.05.2A19
|

7

22 05.2019|

8.

22.05.2919
t

abso|ulońLrm
PrezesowizaŹądtl spółkjzwykonania
531Xt2019 wsprawieopinidot' Udzie|enia
obowiafków za rokobrotow2019

L

22 05.2419r

sprswieopiniidot'Udzie|enia
W]ceprezesow
abso|u|odum
Zazqdu społkifwykona.
ulrJ2019 w
n]żobowiafkÓW
fa rokobrolow 2018

to.

22 05 2019t

551X!2019 w spEwie pżyjęciasp€ w ofdania RadyNadzorczej
z dziata|łościw
roku2018

11

pełnienle
funkcjina
22.05.2019
r
56/)V2019 w sprawiewyEżeniazgodyd|aPrezesazarząduna nieodpłatne
nowąkadencięwRadz]eNadzocejiimy oDLEWNIAMFAI''ETsp' z o'o'

12.

22.052019r

13

(
22.05.2419

wsprawiepŻyjęciaocenyRadyNadforeej

w sprawieocenyspEwozdańiazaŹąd! f dfia]alności
spÓłk2a lok 2o1Bo1z sp'3.
wozdaniaiina.sow€ g o spÓłkizalok obrotowy
2018
w sprawieo@ny sprawozdan
a zażąduz dz|daności
Gl|py Kapjlalowej
RAFAMETza
511Xt2019 rok2018orazskonsolidowanego
sprawozdania
fnansowegoGrupyKapitałowej
RAFA'
lllET za rokobrolow 201I
wsprawieopinridowniosku
zafądU o podfla]efyskufarokobrotowy2018
o|aznie.
521xJ2019 podzielo.eso
ryskuz at ubieglych

pe]nieniefunkcj
w ŚprawiewyEżeniafgodyd|aPEfesa zarząduna r]eodpłatne
na
ńowąkadencięw zaŹądfielimy PoRĘBA MACHINETools sp. z o o
pełnien]e
fgody d|aWiceprezesa
zaŹądu na. eodpłalne
funkcji
58D(2019 w sp.awiewyrażenia
na nowąkadencjęw RadżieNadzorczej
ffiny oDLEWNIARAFAMETsp f o o
57N2019

22.05.2019
r
59DV2019

w sprawie Wyrażeńiazgody d|aW @pEzesa zafądu na nieodpłalnepełnieiefuikcii
na nową kadenąę w zazqdzie fimy PoRĘBAiv'AcH|NE Tools sp 2 o o'

22 05 2019r

600V2019

w sp€ w ie wyborupodmiotu
uprawnioneqo
do badaniaIpżeg|ądu
sprawofdańiinansowych
za |ata2o192020

04.07.2019
r

'11xv2019 wsplawiewyboruPrzewodnieąegoRadyNadzorcfejMFAMETs.A'

04.072019r

2^V2019 w sprawiewyboruzastępcyPżewodniczącego
RadyNadforeej MFAMETs'A

U.O7.2019|

3txv2019 w sp€ w ie powohniaKomiteluAudy'lu

U 07 2419 t

4,/.V2019 w sD.awieDowo]ania
czlonkaKomitetuAudńu

20

04 07 2019r

5r(l,2019 w sprawiepowolanja
elonka KomiieiuAudlu

21

U 07 2419r

6/XV2019 w sprawiepowołańE
członkaKomiiet!Audńu

22.

44.07 2419 |

7ulPa19 w sDEwieoowo|ańa członkaKomitet!Aldńu

23.

04.07.2019
|

a^|Ęa19 w sprawiepowołania
cfłonkaKomitetu
Aldylu

15.

17.

,/?,- ,
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4. TEMATYKAPosIEDzEŃRADYNADZoRcZEl
sprawyporuszanew trakcieposiedzeńRadyto m'in':
.

i zaangażowania
kredytowego.
omóWieniebieżqcejsytuacjispołkiw zakresiepłynności

.

projektachinwestycyjnych
RAFAinformacjazaŻqdu o rcalizowanychoraz przygotowywanych
MET S.A.i ODLEWNIAMFAMET Sp.z o o.,

.

spravvybieżącedotyczącezamknięciaroku2018'

.

RAFAMET s'A' na rok2019',
zalożeniaP|anuŻeczowo-finansowego

.

ce|eza|ządczed|azaŹąd! spółkinarok2019'

.

po|ityka
cenowaspołkioraz ana|izaprocedurypęygotowaniaofeń handlowych'

.

po|itykazatrudnieniai wynagrodzeńspółki wraz z informacjqna temat ufgodnieńze stroną
systemu
związkowqw zak|esiefunduszuwynagrodzeń2019 rokuoraz twoŻeniamotywacyjnego
wynagroozen,

.

informacjaKomitetuAudytuna tematofeń złozonych
w postępowaniu
dot.wyborufirmyaudytorskiej,

.

KomitetuAudytuz działa|ności
w 2018 roku'
omÓwieniesprawozdania
z działa|ności

.

podjęcieuchwał
zwiqzanychz zamknięciemrokuobrotowego
2018.

.

podziałzyskuza 2o18r. oraz niepodzie|onego
zyskuz |atubiegłych'

.

ukonstytuowanie
się Rady Nadzorcfejnowejkadencji'

.

powołanie
KomitetuAudytuiwybórjego członków'

.

za|ządza^ieryzykiemkursowymw RAFA|VETs'A..
do 'P|anużeczowo-finansowego
RAFA|\4ET
s'A' na rok 2020"'
omóWieniewstępnychzałożeń

.

Na każdymposiedzeniuRady do stałychpunktówporzqdkuobradnależało:
p|zyjęcieprotokołu
z popŻedniegopoŚiedzenia,
ocena WynikÓWekonomiczno. finansowychspółki na podstawiedokumentÓw,materiałóW
oraz
informacji
zaŻądU'
informacje
o działa|ności
społkinarastająco
we wszystkichmiesiqcach2019 r''
monitorowanie
kont|aktacji
oraz biefącej|ea|izaąiprog.amuspŻedaŹyw|az z ana|iząodchy|eń
p|anu'
od p|zyjętego
sytuacjiw spółkachza|eżnych,
ze szczegó|nymuwzg|ędnieniem
oDana|izai bieżacynronitońng
LEWNIRAFAtulETSp. z o.o.,
sprawybieżące'W ramachktórychprzekazylvanebyłyinformacjeo działa|ności
spółkinie objęte
po|ządkiemobrad-

5. CZYNNOSCIKONTROLNERADY NADZORCZEI

v,;

Rada wykorzystujqc
swoje statutoweuprawflieniasprawowała
nadzór nad działalnoŚciq
społkiwe
w sposób stałyi ciągływ czasie całegoroku
wszystkichpodstawowych
dziedzinachjej działalnoŚci
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obrotowego'ot|zymujqcod zaŻądu społkiwszelkieniezbędnedo wykonywaniaswoich czynności
informacje.
czynnoŚci nadzorczeobejmowały
działa|ność
spółkii Grupy Kapitałowej
RAFAlvlET'w tym kontro|ę
faktycznqdziała|ności
i inicjatywzarządu oraz kontro|ępod wzg|ędemcelowości
i racjona|noŚci
9osoodarkizaŻadu'
W wypełnieniu
obowiqzkówwynikajqcych
z art 382 s 3 k's h. Rada Nadzorczadokonała
oceny sprawozdaniazaŻądu z działa|ności
spÓłkioraz sprawozdania
finansoweg
o fa 2019 |'
PŻedk|adającniniejszesprawozdaniezwyczajnemuWa|nemuZgromadzeniuspołki'Rada Nadzorcfa wnosio udzie|enie
absolutorium
wszystkimczłonkomRady' rea|;zujqcym
swojeobowiązkiw2019
roku.

6. ocENA SPosoBU WYPEŁNIANIA
PRzEz sPóŁKĘ oBoWlĄzKóW INFoRMACY'NYcH DoTYczĄcYcH sTosoWANIAZASADŁADU KoRPoRACYJNEGo,
oKRE.
ŚLoNYcH w REGULAMINlE
GIEŁDYoR,ĄZPRZEPIsAcHDoTYcZĄcYcHINFoRMACIIBIEŻĄCYCHI oKREsoWYcH PRzEMzYwANYcH PRzEz EMITENTÓW
PAPIEROWWARTOSCIOWYCH
Rada Nadzorcza'zgod|,iez zasadĄ |I'z'10'3DobrychPraktykspołekNotowanychna GPW 2016
przez
spoŻqdza iprzedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę sposobu wypełniania
społkęobowiqzkÓwinformacyjnych
dotyczącychzasad ladu korporacyjnego'
okreś|onych
w Regu|aminieGiełdyoraf przepisachdotyczqcychiłformacjibieżącychiokresowychpŻekazylvanychpŻez
emitentówpapierówwańościowych'
obowiqzkiinformacyjne
dotyczącestosowaniazasad ładukorporacyjnego
w roku 2019 rea|izowane
byływ oparciuo regu|acjezawańe W Regu|aminie
Giełdy'Rozpo|ządzeniu
MinistraFinansówf dnia
29'03.2018r. W sprawieinformacjibieżqcych
przezemitentówpapieiokresowychprzekazy!1/anych
róW Wartościowych
oraz Warunkówuznawaniaza róWnoważne
informacjiWymaganychpŻepisami
prawa państwa nieĘdQcegopaństwemżłonkowskim(DZ.U.201B'757)
oraz zgodn|ez zap|sami
UchwałyzaŻądu GPW nr 130s/2015z 17 12'2015r' okreŚ|ajqcej
zasady pŻekazyłvania
raportów
dotyczącychstosowan.a
zasad szczegółowych
ładukorporacyjnego'
Regu|aminGiełdystanowi'if w przypadkugdy okreś|ona
zasadaładukorporacyjnego
niejest stoso.
WanaW sposób tMały|Ubjest naruszonaincydentalnie'
emitentma obowiązekopub|ikowania
raportu
W tej sprawie'Rapoń powinienzostaćopublikowanyna oficja|nej
st.onieinternetowej
emitentaoraz
przekazanyw formierapońubieżącego
(EBI).
za poŚrednictwem
ElekkonicznejBazy Informacji
W 2019 w RAFAMET s.A' nie wystqpiły
pzypadki niezastosowania
tMałego|ubincydenta|nego
zasad ładukorporacyjnego'
którychstosowanieEmitentzadek|arował'
zgodnief rczpo|zqdzeniem
n,{inistra
Finansóww splawie informacjibieżącychi okresowychprzekazywa^ychp|zez emitentówpapierÓWwańościowych
oraz warunkówuznawaniaza rÓwnowafn€ \in.
formacjiWymaganychpŻepisamiprawapaństwaniebędącegopaństwemczłonkowskim
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stanowiącewyodrębnionq
częśćtego sprawozdania'
bowiązanabyław raporcie.ocznymzamieścić,
ośWiadczenie
o stosowaniuzasad ładukorporacyjnego,
ktÓrezawierae|ementywskazanew s 70 ust'
zostałozamieszczone
6 pkt 5 rozporządzenia'
oświadczenie
o stosowaniuzasadładukorporacyjnego
podanymdo
przez społkęw raporcierocznymza rck 2019 (sprawozdanie
zarządu f działa|ności)'
pub|icznejwiadomości
dnia 08'04'2020r.. z którymRada Nadzorczazapoznałasię istwierdza' że
oświadczenie
to w sposób prawidłowy
opisujepŻedmiotowe
zagadnienia'
Rada Nadzorczaocenia'że RAFAMET s.A' prawidłowo
wypełnia
obowiqzkiinformacyjne
związaneze
pżez spÓłkęsq zgodnez Wystosowaniemzasad ładukorporacyjnego'
a informacjeudostępnione
mogamiirzete|niepĘedstawiajq
stan stosowaniatychżezasad

7. ocENA RAc|oNALNoscI
PRoWADZoNEJ
PRzEz sPoŁKĘPoLITYKIsPoNsoRINGOWEI I CHARYTATYWNEI
Rada Nadzorcza,zgodniez zasadą l|'z.10.4DobrychPraktykspć'ek Notowanychna GPW 2016'
prowadzonej
spo|ządzaiprzedstawia zwyczajnemuWa|nemuzgromadzeniuocenę racjona|noścj
przezspółkępo|itykisponsoringowej,
charytatywnej
|ubinnejo zb|iŹonym
charakterze(rekomendacja

r.R.2).
RAFAMET s'A', jako największyplacodawcana tereniegminyKuźniaRaciborskaoraz istotnypracoprowadzidziałaniaukierunkowane
dawca w powiecieraciborskirn,
na |oka|neinicjatywyiwspieranie
działańprcspołecznych
omz dobroczynnychw zakresie edukacji'ku|turyi spot1u'przez co buduje
pracodawcy'jak równieffirmyodpowiedzia|nej
wizerunekzaróWnostabi|nego
społecznie'
Rada Nadforcza' na podstawiebieżącychinformacjipozyskiwanych
od społkiw toku splllwowania
czynności
kontrolno_ nadzorczychoraz uwzględniajqc
informację
fawaĘ W sprawozdaniu
zarzqduz
działalności
RAFAMET s.A. za rok 2019 ocenia'że po|itykaw zakresiedzialalności
sponsoringowej
i
charytatwnejw roku 2019 prcwadzonabyłaprzez spółkęw sposób racjonalny.zaŻąd spdki pŻy
podejmowaniu
decyzjiw tymfakrcsie kierował
się bieżqcąsytuacjqekonomiczno- finansowąspołki'
jednoczeŚniepotrzebyśrodowiska
interesemAkcjonariuszy'uwzg|ędniajqc
loka|nego,
na żecz które.
go rea|izowanabyłaprzez RAFAMET s'A. większa częśćdzialań w zakresiespołecznejodpowiedziaInościbiznesu.
PŻewodniczacv- Janusz Paruze|

- Pawełsułecl
zastępcaPŻewodniczącego

członek- A|eksanderGaczek

członek- MarekKaczyński

Tatarek
członek- Michał
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