KuźniaRaciborska.14.05'2021|

UCHWAŁA NR 28/x|/202,'
Rady Nadzorczej,,RAFAMET"s.A.
z dnia'|1 ńala 2021 r'
spółkl za ]ok 2020
w sp]awie oceny sp.awozdaniaza.ządu z działa|ności
o]az sp.awozdaniafinansowegospółki za rok ob]otowy2020'
'1' Rada Nadzo|cza'działaiącna podstawieań' 382 3 k's'h' oraz 21 statutuspółki RAFAI4ET
s
s
po
biegłego
rewidenta
f
badania
|ocznegojednostkowego
s'A'
zapoznaniusię ze sprawozdaniem
spBwozdania flnansowegoz dnia 16.0Ą.2021r' oraz rekomendacjąKomitetuAudytuz dnia
16'0Ą'2021|..
1) pofyb./r'nie
opin.ujesprawozdanie
zaządu z działa|ności
spó|ki za rok 2020 o|af sp|awozda.
nie finansowespółkiza rokobrotowy2020obejmujące:
a) rachunekzysków i skat za rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia31 grudnia2020 r. Wy'|.325.705'75
kazujqcyzysk nenow wysokości
zl (eden mi|iontŻystadwadzieŚciapięćty.
pięĆgroszy)'
sięcysiedemsetpięćfłotychsiedemdziesiąt
b) sprawozdanief całkow.tych
dochodówza rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
grudnia2020 r' wykafującezysk w wysokości
1.155.807'50
zł (jedenmi|ionsto pięćdfie.
groszy),
siątpięćtysięcyosiemsetsiedemzłotychpięćdziesiąt
c) sprawozdaniez sytuacjifinansowejsporządzonena dzień 31 grudnia2020 r'. które po
stlonieaktywÓwi pasywówzamykasię sumą 172.450.045'58
zt (stosiedemdziesiąt
dwa
miIionyczterystapięćdziesiąt
pięćzłotychpięćdfiesiqt
tysięcyczterdzieści
osiemgrosfy)'
d) splawozdaniefe zńian w kapita|ewłasnym
za rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
grudnia2020 .' wykazującezwiększeniekapitału
własnego
o kwotę1.'|55.807,50
złoeden
pięĆtysięcyosiemsetsiedemzłotychpięćdziesiąt
m.|.on
sto pięćdziesiąt
groszy)'
pieniężnych
e) spEwozdaniez przepływów
fa rok obrotowyod dnia 1 styczniado dnia 31
g.udnia 2o2o r wykazującezwiększeniestanu ślodkówpieniężnychnetto o kwolę
502.287'85zł (pięćsetdwa tysiącedwieście
osiemdziesiąt
siedemzłotychosiemdziesiąt
pięćgroszy),
f) zasady(po|ityki)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaśniające'

2) stwierdza'że Wyżejwymienionedokumentyspoządzonezostałyprawidłowo
iw sposób ąe.
jednostki'
te|nyodzwiercied|ają
sytuacjęma]ątkową.
finansową'wynikfinansowyi rentowność

3) wnosido Wa|negozgromadzeniao zatwierdzenie
sprawozdania
zarząduz działa|noścj
spólki
za rck 2020 o|az 9p?vJofdanjafinansowegospółki za rok obrotowy2020'

jest .ocgna RadyNadzo.cuejz badaniasprawozdania
zarządu
zaĘcznik.|em
do n|n|ejszej
uchwa|y
FabrykiobrabiarekRAFAMETs.A' za
z dziatalnośc|
spółkloraz sprawozdania
flnangowego
2020t.'
jawnymsbsunkiemgłogów:
podjębw głosowaniu
Uchwa|azost,ała
- _za - ,ta,
-

,ptzecM/- I,
żsĘ"-Y.
.wst.zymuiących

4. Uchwatawchodziw życiez dniem podjęcia.

Pzewodniczący - Janusz Parufe|

- Pawełsułeck|
zastępcaPŻewodniczącego
Czbnek - AleksandorGaozek

członek.Mar€k lGczyński
członek- MichałTatarek

załacznikda UchWały
|.]l,
2ENl/2a21
Rady Na(lzarczejRAFAL4ETS A z dnia 14 aS 2421r

RNFNMET

OCENA RADY NADZORCZEI

Z BADANIASPRAWoZDAN|AZARZĄDU zDZ|AŁALNoSCI sPoŁK|
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.ZA 2O2OR,
Niniejszaocena stanowiwypełnienie
obowiazkówRady Nadzorczejwynikającychz ań' 382 s 3
KodeksuspółekHand|owych'
Podstawęocenystanowiq:
, sp|awozdanie
za.zqduz działa|ności
FabrykiobrabiarekRAFAI4ETs.A' za rok2020.
. sprawozdanie
finansoweRAFAMET s'A' za rck zakończofly31'12'2020r'' na któie składaja
się:
- rachunekzyskÓw istrat za okres12 miesięcyzakończony31'12'2020|'
- sprawozdanie
z całkowitych
dochodówza rokzakoficzo.,y31'122020|''
sprawozdanie
z sytuacjifinansowejna dzień 31'12.2020r.'
spEwofdanieze zmianw kapitalewłasnym
za okres 12 miesięcyzakończony31.12.2020|''
pieniężnych
sprawoŹdanie
z przepły]/Vów
za rokzakończony31'12.2020|',
fasady (polityki)
rachunkowości
o€ z dodatkowenotyobjaśniajqce'
r sprawozdanieniezależnegobiegłegorewidentaz badania rocznegosp€ w ozdania finansowego
RAFA|VETs'A' na dzień31'12'2o2o
|''
. oświadczeniezarządu w sprawie zgodnościrocznego sprawozdania finansowego oraz
spfawozdania
zaŻądu z działalności
RAFA|\4ETs'A''
. innedokumentypŹedłożone
Radfie Nadzorczejw trakcierokuobrotowego.
. informacje
uzyskaneod zaŻądu społki,
Rada Nadfolcza dokonaławyborupodmiotuuprawnionego
do zbadaniasplawozdaniafinansowego
spóki za rok 2020 uchwałqNr 60,U2019z dnia22.05.2019r' Badanieobowiązkowych
sprawozdań
finansowychspołki powieŻone zostałofirmie UHY EcA Audyt sp' z o'o. sp'k' z siedzibą w
pod numerem3,115
Walszawie,ul' Połczyńska31A' wpisanejna Iistęfirmaudt'torskich
1.

Rada Nadzorczastwierdza'że sprawozdaniefinansoweza 2020 r' sporządzonezostałopŻez
zarząd spółki w usta|onymprzepisamiterminiei zgodnie z obowiqfującymprawem,w tym
zwłaszczaz Międzynarodowymi
standardamisp€ w ozdawczości Finansowejna podstawie
decyzjiWfA nr 16/l/05z dnia17 czerwca2005r.

2.

sp|awozdaniefinansowesporządzonezostałowe wszystkichistotnychaspektachzgodnie f
zasadami rachunkowości,
Wynikającymiz [4iędzynarodowych
standaldów Rachunkowości

,

/,\i

1

|,^xx-ę7-

,

NEFFNET

Zalacznik(1oUchwatyNr 2BN|2A21
Rady NadzorczajRAFAMET s'A' z Cjnń 11a5 2021 |-

(MsR)' lv|iędzynarodowych
Finansowej(|\4ssF),a także na
standardów sprawozdawczości
podstawieprawidłowo
prowadzonych
ksiqgrachunkowych'
3 . Poprawnośó
spo|ządzeniasprawozdań'ich zgodnościzksięgamirachunkowymi,
dokumentami
i
stanem faktycznymnie budfi zastrzeżeń'co zna|afłoswoje potwierdzeniew sprawozdaniu
nieza|eżnego
biegłego
rcwidentaz badaniarocznegospfawozdania
finansowego
4.

K|uczowymbiegłymrewidentemp|zep|owadząacyrn
badanie była Pani KataŻyna szaruga
Wpisanana listę biegłychrewidentóWpod numercm11048' Bieg|ilewidencidokonalibadania
sprawozdaniafinansowegospóki oraz badania sprawozdaniaZaŹądu z dŹiała|ności
spółki
pżepisami' szczegó|nielJstawy o rachunkowości
zgodnie z obowiązującymi
oraz normami
wykonywaniazawodubiegłegorewidentaWydanyńip|zez KrajowqRadę BiegłychRewidentów
KomitetAudytu Rady NadzorczejFabrykiobrabiarekMFAMET s'A' odbyłw dniu 29 marca
2021 r' posiedzeniez udziałembiegłegorewidentabadajqcegosprawozdaniafjnansowespołki
za 2020 .', celemomówieniadanychi informac.ji
zawartychzarównow dokumentach
spółki'jak i
w sprawozdaniu
biegłego
rewidentaz badaniasprawozdania
finansowego.

ze swojejdziała|ności
zysk nettow
5 . Rada Nadzorczastwierdza,że za 2020.' spółkaosiągnęła
kwocie1.326tys'zł.Poziomosiqgniętego
zysku nettojestwyższyod wynikurokupopzedniego'
Bi|ansspo|zqdzonyna dzień 31'122020 r' po st.onie aktywóW i pasywów wykazuje sumę w
Wysokości
172'450tys' zł,tj' wie|kośĆ
niższqod wańościrokupopŻedzającego
o -3'9%'
Na kwotętę po stronie aktywówsktadająsię:

75'4Ą4vs'zł'

aktywatMałe
- aktywaobrotowe
a po stroniepasywóWźródłami
finansowania
sq:

97'006tys'zł.
92'773tys'zł,
7g'677t|s' zł.

kap.tatwłasny
zobowiązaniai rezeŃy na zobowiqzania

Wynikf dfiała|nościgospodarczej
zamykasię zyskiemnettow wysokości
1'326tys.zł'z tego:
zysk bruttona sprzedaży

21'6Ą4bls' fł'

zysk na sprzedaży
-

2'605tys' zł'

zysk na pozostałej
działa.ności
operacyjnej

97 tys' zł'
- 1'197tys'zł,

stratana opelacjachfinansowych
zysk brutto

1'505tys' zł'

Rachunekpzepływówpieniężnych:
stan poczatkowyśrodkówpieniężnych
zmniejszonyo sa|do
jestzgodnyze stanemśrodków
przepływów
pieniężnych
wykazanychw bi|ansie:

L,tĄ

PNFPNET

zalacz,]kdo Ucl1v,/ały
N| 2BxL2c21
Rady NadzorczejRAFANIETS A z dnia 14 05 2421r

stanpoczqtkowy
p.enięf
sa|doprzepływów
nych
stankońcowy
(wgMssF):
10' zestawienie
zmianw kapitale
własnym
stanpoczqtkowy
- stanna koniecokresu

386tys.zł'
425tys.zl,
888tys.fł'

91.617tys'zł'
92773 tys.zł'

' 1 1 zaŻąd społkiFabrykaobrabiarekMFA|\4ET s'A' W osobach Panów: Pezesa za|ządu . E'

LonginaWonsa i Wiceprczesaza|ządu - Maciąa Micha|ika spo|zqdziłi pzedstawiłRadzie
jednostkiza okres od 01'01'2020 r. do
Nadzorczejsprawozdaniezarządu z dziatalności
31,12'2020 |' W dokumencie zawańo opis zdaŻeń gospoda.czych i działań zaŻądu
prowadzonych
w ce|Upoprawyfunkcjonowania
społki
pub|icznoprawnych
1 2 . stwierdzono'iż kwestiep|zychodówi kosŹów finansowychoraz na|eżności
zostaływ pełnipŻedstawioneiomówionew pŻedstawionym
sprawofdaniu,
Biegły rewident wydał opinię pozytwną' a Rada Nadzorcza nie ma fastrzeżeń co do
prawidłowoŚci
sprawozdaniabiegłego
rewidenta'
14. Rada Nadforcfa po ana|iziesprawozdaniazaŻądu z dzialalności
spółki oraz sp€ w ozdania

finansowegoFabrykiObrabiarekRAFAI\4ETS.A. za 2020 (. pozttywnieoceniai rekomenduje
do
zatwierdzeniazryczajnemu Wa|nemu zgromadzeniu przedstawioneprzez społkę wyżej
jako zgodnez księgamii dokumentami'
jak ife stanemfaktycznym'
wymienionedokumenty'

PŻewodniczący_ Janusz Paruzel

_ PaWełsułecki
zastępcaPŻewodniczącego

. .r:a.1t.4

członek- AleksanderGaczek

członek- MarekKaczyński

członek_ MichałTatarek

f,..a,a

t: -

KużniaRaciborska'14.05.2021|

ucHWAŁA NR 29/xU2021
Rady Nadzorczel,,MFAMET" S.A,
z dnia 14 mai.2021 rGrupy Kap|tałowej
MFAMET za rok 2020
w splawio oceny sp.awozdaniazaŹądu z dziełaIności
oń2 skonso|idowanegospńwozdania f|nansowegoGrupy KapitałowejRAFAMET
za rok obrotowy2020.
1' Rada Nadzorcza'dziaąąc na podstawieań. 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutuspółki RAFAMET
s'A . po fapohaniu się fe spmwozdaniem
biegłego
rewidentaz badaniarocznegoskonso]idowanego sprawozdania
finansowegof dnia 16'04'2021|' oraz rekomendacją
KomitetuAudyluz dnia
16'0Ą'2021(':
1) pozyttvnieopiniujesprawozdanie
zaządu z działalności
GrupyKapitałowej
RAFAMET za rok
2020 oraf skonso|idowane
ŚprawozdaniefinansoweGrupyKapitałowej
RAFAMET za rok obrotowy2020obejmL]jące|
a) skonso|idowany
rachunekzysków i stlat za rok obrotowyod dnia 1 stychia do dnia 31
grudnia2020 r' wykazujący
stratęnettow wysokości
1.509.550'54
zł (jedenmi|ionpięćset
dziewięćtysięcypięćsetpięćdziesiąt
złotychpięĆdziesiąt
cfterygrosze)'
b) skonsolidowane
sprawofdaniez całkowitych
dochodówfa rok obrotowyod dnia 1 stycznia
,t.762.037,75
do dnia 31 grudnia2020 r' wykazljącestlatęw Wysokości
zł (jedenmi|ion
siedemsetsześćdziesiąt
dwa tysiącetrzydzieści
pięćgrosiedemzłotychsiedemdziesiąt
szy)'
c) skonso|idowane
sprawozdaniez sytuacjifinansowejspożądzonena dzień 31 grudnia
2o2o r.. które po stronieak$Ą,vówi pasylvówzamykasię sumą 200.754.229,84
zł (dwieściemi|ionówsiedemsetpięćdziesiąt
czterytysiącedwieście
dwadzieścia
dziewięćzłotych
osiemdfiesiątczterygrosfe),
d) skonso|idowane
sprawofdanieze zmian w kapita|ewłasnymza rok obrotowyod dnia 1
stycfniado dnia 31 grudnia2020 r' wykazującezmniejszeniekapitału
własnegoo kwotę
1'762.037'75fł (jedenrni|ionsiedemsetsześćdziesiąt
dwa tysiącetŹydzieści
siedemzłopięćgroszy)'
tychsiedemdziesiąt
pienięŹnych
e) skonsolidowane
sprawozdanie
z prŹepływÓw
za rok obrotowyod dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia2020 r' wykazującezwiększeniestanuŚrodkówpieniężnych
nettoo
kwotę1.396.291'15
zł 0eden ńi|ion tzysta dziewięćdfiesiąt
sześćtysięcydwieście
dzie.
jedenzłotychpiętnaście
Więćdziesiqt
grosfy)'
f) zasady(poiityki)
rachunkowoścj
oraz dodatkowenotyobjaŚniające'

L,tĄ

prawidłowo
iw sposóbzeżewyżEJ
dokumenty
sporządzone
zostały
2) stwierdza'
Wymienione
wynikfinansowy
i rentowność
GrupyKa.
sytuację
majątkową'
finangową,
te|nyodfwiercied|ajq
pitałowej,
o zatwierdzenie
sprawozdania
zarząduz działa|ności
Grupy
3) wnosido Wa|nego
zglomadfenia
RAFAMETza rok2020oraf skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
G.upy
Kap|tałowej
Kapitałowej
RAFA|\4ET
za rokobrotowy2020'
jawnymstosunkiemgłosów|
Uchwała
zostałapodjętgw głosowaniu
- .za'-?.,
"pŻecM- v'
- 'wstrzymujących
się''-v.
wchodziwżyciez dniempodjęcia.
3- uchwała

- JanuszParuzel
Pzewodnlczacv
zastępcaPrzewodniczqc€go- Pawełsułecki
członek- Aleksander
Gaczek
członek. MarekK,aczyński

cz|onek . MichałTatarek

Kużnia
Raciborska.
14'05.2021
r

ucHWAŁANR 30/x|/2021
Rady Nadzorczol,,RAFAMET"S,A.
z dnia 11mala 2O2'lr,
w sp]aw|eop|niido wn|o6kU
zarząduo podzia|ery3kuza .ok obrotowy2020.
1 . RadaNadzorcza'
na podstawie
dziatając
art'382 $ 3 k's.h'oraf s 21 statutuspółkiRAFAMET

propozycję
podziału
zyskunetto
s.A'' pozapoznanju
sięz Wnioski€ mzaządu n€ g atywnieopiniuje
pięćtysięcy
za rokobrotowy
2020w wysokości
l.325.705'75
zl oedenmi|iontżystadwadzieścia
pięć groszy)'plzedstawioną
siedemsetpięć złotychsiedemdfiesiąt
w Uchwa|ezaŻądu Nr
14N|||l21z dnia12'05'2021r.w sprawiepodziału
zyskuza rokobrotowy
2020.
jawnymstosunkiem
głosów:
Uchwa|a
zostahpodjęta
w głosowaniu

- ^za'-1,
-

,pzeciM - 9,
się''- 'Q'
,,wstŻymujących

wchodziwżyciez dniempodjęcia'
3' Uchwała

PrŹewodniczqcy . Janusz Paruze|

- Pawełsułecki
zastępcaPŻewodniczącego
cfłonek- A|eksandelGaczek

członek- MareklGczyński
członek. Michał
Tatarek

14.05'2021
r.
Kuźnia
Raciborska,

ucHWAŁA NR 3l/xU202'
Rady Nadzorczol,,MFAMET" S.A.
z dnla 14 mara 2021 r,
w sprawle opinll dot. udzloleniaab8olutorium
Prszesowi zarządu spólki z wykonan|a obowiązków za rok obrotowy 2020.

działając
na podstawie
art.382s 1 k's'h.orazs 21 statutuspółkiMFAMET
1 . RadaNadzorcfa,

s.A', wnosi do Wa|negozgromadzeniao udzielenieabso|utorium
Prezesowizarządu.
- PanuE. Longinowi
Dyrektorowi
Nacfe|nemu
Wonsowiz wykonania
obowiąfków
za okresod
01.01.2020t.do 31.'122020
r.

uchwałazostałapodjętaw głosowaniu
tajnymstosunkiemgłosów:
- ,,2a"
-,?,
- .przeciw'-p,

-

się'- v'
.wstrzymujących

3. Uchwaławchodziw życiez dniem podjęcia'

Przewodniczący. Janusz Paruzel

zastępca P.zewodniczącego. Pawełsułecki

członek. A|eksander
Gaczek

członek. Marek Kacfyński

- Michał
członek
Tatarek

/Ż)"^"b

r'
KużniaRaciborska'14.05.2021

UcHWAŁA NR 32/xu202l
Rady Nadzo.czej,,MFAMET" S.A.
z dnia 14 rnara2021 r.
abso|utońum
w sprawi. opinii dot. tldż|elen|a
W|ceplezesowizarządu spółki z wykonan|aobowiązkówza rok obrotowy2020.

na podslawie
ań' 382 $ 1 k's.h'oraf s 21 statutuspółkiRAFAMET
1 . RadaNadzolcza'działając
zaŹądu abso|utońum
Wiceprezesowi
s'A'' wnosido Wa|negozgromadzenia
o udzie|enie
- Panu Maciejowj
obowiązków
za okresod
Hand|owemu
|\4icha|ikowi
z wykonania
Dy.ektorowi
01.01.2020
t. do 31.12.2020
r.
podjęta
głosów:
została
w głosowaniu
tajnym
stosunkiem
Uchwała
- ,,2a"
- ,?
-

/t

"pżectw' Y'
się'- v
'wst|-zymujących

3. Uchwalawchodziwżyciez dniempodjęcia.

Przewodnicfący. JanuszParuze|

- Pawełsułeck|
zastępcaPżewodnicfącego

członek. A|eksanderGacfek

członek. |\4arek
Kaczyński
członek- |\4ichał
Tatarek

/,1^

(

W

KuŹn|aRaciborska'14'05'2021r.

ucHWAŁA NR 33,x|l202!
Rady Nadzorczel,,MFAMET" S.A.
z dnia 11 rflala 2021 r.
w 8prawieprzylęc|a8ptawozdan|aRady Nadzorczejz dz|ata|ności
w 'oku 2020.

1 . Rada Nadzorczaprzyjmuje
Rady NadzorczejFabrykiObrabiarekMFAMET S.A. w
,Sprawozdanie
KużniRaciborskiejz dzia|a|ności
w okresie od 01'01'2020|. do 31.12'2020r.'' które stanowi
załącznik
do niniejszejuchwały'
Uchwah zostata podjętaw głosowaniujawnymstosunkiemgłosów:

- ,a"'- ,2,
-

- 9,
,,pzeciw"
się''- Q'
''wstzymujących

3' Uchwahwchodziw Źyciez dniempodjęc.a'

- Janusz Parufe|
Przewodn|czący

zastępcaPzewodniczącego- Pawełsułecki
członek- A|eksanderGaczek

członek- MarekKaczyński

członek. |\4ichał
Tatarek

2r,<'.^

fałacfnik do Ucht/aĘ N| 33B|2c21
Rady Nadzatczet RAFAMET S A z dnia 14.05.2421r.

NEFHI1ET

SPRAWOZDANIERADY NADZORCZEI
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
Z DZlAŁALNoscI W OKRESIEoD 01.01.zo2or' Do 3I.I2'202o r.

Na posiedzeniachRady omawianebyływszystkiek|uczowesprawy .'I,liązanez funkcjonowaniem
spółki'zgodniez zakresemkompetencjiRady Nadzorczejwynikających
ze statutuspołkii innych
przepisÓw'Rada Nadzorczaw 2020 r. omÓwiławszystkieistotned|afunkcjonowania
obowiązujących
spółkikwestie'pŻy czym najważniejsze
z nich dotyczyły:
osiąganychwynikówfinansowych'prowaoperacyjnej'aspektówfUnkcjonowania
spółekfaleŹnych'bieżqceji przysfłejkon.
dzonejdziałalności
traktacji'zabezpieczeniaspółki pŻed negatywnymwpływemuwarunkowańmakroekonomicznych'
sprawozdań1 za|zĄdzaniazasobami |Udzkimijakirnidysponujespółka oraz dostosowaniamodelu
zasobóW'
funkcjonowania
do oczekiwańrynkowychw kontekŚcieposiadanych
w takisposób,aby obejmowały
zagadnienia'którymipowinnafajmować
Po.ządkiobradbyłyukładane
prawern'a takżebieżącymi
potŻebamiana|izydziała|.
się Rada Nadzorczazgodniez obowiqzującym
nościoperacyjnej'szczegółowywykaz spraw,które byłypŻedmiotemobrad Rady' famieszczonow
dalsfej cf ęścisprawozdania.
Biorqcpowyższepod uwagę,w ocenie Rady Nadzorczej'Rada jest dobŻe przygotowana
do wykogwa.antujqcy
ntĄVania
swoichustawowych
istatutowychkompetencji
iwypełniajew sposób Właściwy'
odpowiedninadzór nad społkqwe wszystkichjstotnychdziedzinachjej działalności.
Profi|emeMoana|izywszystkichczynnikÓw
rycfne członkówRady pozwa|ajqna dokonylvaniewie|oaspektowej
mogqcychmiećwpływna funkcjonowanie
zaróWnospółki,jak i całejGrupyKapitałowej.

r . S K L A DR A D YN A D Z O R C Z E
t lIE l K O M T T E T O W .
W okresieod 01'o1'2020|. do 31'12'2020r' funkcjęorganunadzorczegopełniła
Rada Nadzorczaw
składfie:
.

Janusz Parufe|_ PrzewodnicfącyRady Nadzorczej'

.

Pawełsułecki- zastępcaPżewodnicfącegoRady Nadforczej'
A|eksanderGaczek- członekRady Nadzorczej'

.
.
.

MarekKaczyński- członekRady Nadzorczej'
MichałTatalek- CzłonekRady Nadzorczej'

FEETNET
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W ramachRady Nadzorcfejfunkcjonował
KomitetAudytu'któregozasadydziałaniaregu|uJe
ustawao

b.egłychrewidentach'
firmachaudytorskicho|az nadzo|zepub|icznym'a takżeRegu|aminKomitetu
Audyt! z dnia 09'10'2017r' W okresieod o1'o1'2o2o|' do g1j22o2o r. w składKomitetuAudytu
wchodzi|iwszyscyczłonkowie
Rady Nadforczej'a funkcjęPzewodniczącegoKomitetuAudytupełnił
Pan Janusz Paruzel.
Kryterianieza|eżności
w rozumieniupr,episÓw ustawyo bieglychlewidentach'firmachaudytorskich
o(az ńadzo.fe publicznym.zgodnie ze fłożonymispołce oświadczeniami'
spełnialiw okresie od

01'01'2020|. do 31j22020 |. następujqcy
członkowie
KomitetuAudytu:A|eksanderGaczek, Marck
Kaczyńskioraz Janusz Paruze|.

W okresieod 01'01.2020|' do 31j22020 r'' w odniesieniudo KomitetuAudytuzostałyspełnione
ustawowewymogiw zakresie kryteńumdotyczącĘo posiadaniawiedzy i umiejętności
w zakresie

rachunkowości
|ubbadaniasprawozdańfinansowychw rozurnieniu
pżepisówustawyo biegłych
rewidentach'firmachaudytorskichoraz nadzoże publichym.zgodnie ze złożonym
pooświadczeniem,
wyższekMeńum spełniał
Pan Janusz Paruzel'

zgodniefe złożonymi
spółceoświa('czeniami
kryterium
dotyczqceposiac|ania
wiedzyI um@jętnościf
fakresu branży'w którejdfiałaemitent'spełnia|i
następujący
członkowie
KomitetuAudytu:A|eksander
Gaczek' Janusf Paruze|,Pawełsułeckioraz |\4ichał
Tatarek'
Wszyscy członkowieRady Nadzorczej reprezentująwysoki loziom przygotowaniazawooowego,wynikającyf posiadanychkwa|ifikacji
oraz doświadczenia
W fakresie zarządzania'mań(etingu
i prawa.
fyciorysyczłonkówRady dostępnesq na stronieinternetowej
spółki.
2. wYKAz TER|v||NÓW
PoslEozEŃ RADY NADzoRczEJ l JEJ KoM|TETÓW'
PosiedzeniaRady Nadzorczejw okresiesprawozdawczym
odbywały
się w siedzibiespółkioraz przy

wykoŻystaniu
porozumiewania
środków
się na odległość
w następujących
terminach:
1) 04.02.2O2O
r..
2)

19.05.2020
t.,

3) 02.07.2020t..
4) 02.09.2020
r..
51 26.10.2020t.,
6) 08.12.2020
r.
Posiedzeniazwoływanebyływ trybie fwyczajnymz wczeŚniejszympisemnymfawiadomieniem
wszystkichczłonkówRady o terminie,miejscuipŻewidywanymporządkuobrad'Terminyko|ejnych
posiedzeńoraz porządekobradusta|anebyłyz odpowiednim
wypŻedzeniempozwalajqcym
na zapo-

L^4
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plzedńiotuoblad pŻez wszystkichczłonkóworganunadzorczego'W roku
znan;esię z całokształtem
obrotowym
2020 Rada Nadzorczapodjęła
15 uchwał'
W okresiesprawozdawczym
KomitetAudytu
zebrałsię w następujqcych
terminach:
1) 19.05.2020
t.,
02.09.2020t.,

2)

3) 2610.2020t.

3. UcHwAŁYRADYNADZoRcZEl.
Data

30.032020r

9txt12020

podstawowych
parametow'P|anużeeowo - finansowego
RA'
wsprawieprzyjęcia
FAMET S.A. na rok2020'

2.

31.432024|

1otal2a20

wsp.awie o|Eś|eniace|ówzaŹąddych

3

08.04.2020
r

RadyNadfolczejw splawieKomiteluAudylu
11/'.V2020 wspaw]e p.fyjęciaoświadcfenia

08 04.2020r

12,lV2020 w spEwie pŹyjęcia oeny Rady N.dzoreej

5.

l9 05.2020
r

spEwjeoeny sprawofdania
zażądUf dfiała|ności
spÓ|kifa lok 2019olaz sp|a.
13/)(V2020 w
wozdaniannansowego
Spolkira rokobrotowy20l9

6

19.052020r

w spBWe ocenyspEwofdaniazażąduf dziarahości
GlupyKapitałowej
MFAnłET za
14t<V202Q lok 20]9 orazskonso|idowanego
splawofdania
iinansowego
GrupyKapi|ałorelRA'
FAMETra rokobolowy2019

(
19.05.2420

15|XV202A w sprawieopiniidownioskuzaŹądu o podzia|ezyŚkufa rokobrc|owy20l9

19.05.2020
r

16tXV202A w sprawie opiniido|,udfjeleniaabsolutońumPlefesow]zażądu spÓł<i2wykonańia

9

19.052020r

Wiceplefesowi
abso]uto'ium
zarząduspólkiz wykona.
171XU2024 w sprawieopiniidotudf]eienia
niaobowiąfków2a rokoblotowy2019

i0.

19.05.2020
r

t8D(U2020 Ń spEwie pŹtęcia splawo?da.a RadyNadzolczeizdfidla|nośc|w
'o\L 20I9

tl

sprawiefaopiniowania
Po]ityfu
wynagrcdzeń
cfłonkÓwzaząduiRady Nadzo.czej
19r''t/2020 w
26.05.2020
r
Fabrykioblabia€ k RAFAMETs A'

12.

26.05.2420t

24/x.V2020 w solawie ooiniiRady Nadzoleejw pŹedmiocie fmian slalJlL spóĄ

t3

26 05 2020|

21tXV2020 niuFabrykiobEbiarekMFAMETs'A'pżywykożys|aniuśrcdkÓWkomuńkaqieek.

26.14.2020
|

pżyjęcafrian w Regu|ańinieRadyNadzorczej
Fablykioblabia€ k RAFA
2UX|2020 wspBwie
utETs.A.

26.14.2020
r

23!X|2020 w sprawiezatwiedzen]a
RegU|aminU
zażąduFabrykiobrabiarekMFAN!ETs.A'

I

15.

4.

dia 7aŹądJ spó]i<ila.o|. 2020

obowiazkówfa rok oblotow2o19

w sPEwie pżyjęcjaRogu|aminu
szcfegÓ]owych
zasad udziału
wwa|nymzgromadze'

TEMATYKA POSIEDZEN RADY NADZORCZEI

sprawyporuszanew trakcieposiedzeńRadyto m.in:
.

informacjazaŻqdu o lea|izowanychoraz pEygotowPvanychprojektachinwestycyjnych
RAFA.
MET S.A.iODLEWNIARAFAMETSp z o o.,

.

założenia
rzeczowo.finansowego
RAFAMET s.A' na rok2020,,
"P|anu

/Ę7,',

REFETIET

Załaczn]k
do UĘhWa,Nr 33x1/2a21
RaclyNa.lzorczej
RAFAMET 5.4.. clhia1105 2421|

ce|eza|ządczed|aza|ząduspółkina rok2020,
po|ityka
zatrudnienia
i wynagrodzeńSpółki'
z działa|ności
KomitetuAudytuz dziata|noŚci
w 2019 roku,
omówieniesprawozdania
podjęcieuchwałzwiqzanychz zamknięciemrokuobrotowego
2019'
podział
zysku za 2019 r',
realizacjaprzez społkęza|eŹnqoDLEWNIA RAFAMET sp' z o'o' projektubadawczo- rozwojotechno|ogii
wytwarzania
wie|kogabarytowych
od|ewego pod nazwą:"opracowanieinnowacyjnej
wów z że|iwasfe|oida|nego
o specja|nych
Własnościach
w techno|ogii
Ful|Mou|d,dedykowanych
przez Narodowe
do produkcjinazędzi tłoczącychw sektoŻe automotive''
dof]nansowywanego
centrumBadańi Rozwoju'
Po|itykaWynag.odfeńza.fadu i Rady NadzorczejRAFAMET s'A''
zmianyw RegulaminieRady NadzorczejRAFAMET S.4.,
Regu|aminu
zatwierdzenie
zarząduRAFAMET s A '
do PRF na rok2021'
omówieniewstępnychzałożeń
Na każdymposiedzeniuRady do stałychpUnktówporządkuobradna|eżało:
.
.

p|zyjęcieprotokołu
z popŻedniegoposiedzenia'
ocena wynikÓwekonomiczno- finansowychspÓłki na podstawiedokumentÓw'materiałów
oraz
informacji
zaŻqdu'

.

informacje
o działa|ności
społkinarastająco
we wszystkjchmiesiącach2020r.'

.

kontraktacji
monitorowanie
oraz bieżqcejrealizacjjprogramuspzedażywraz z analiząodchy|eń

.

ana|izai bieżącymonitoring
sytuacjiw społkachza|e'żlnych'
ze szczegó|nymuwzg|ędnieniem
oDLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,

.

sprawybiefqce,w ramachktórychprzekazywanebyłyinformacjeo działa|ności
spółkinie objęte
potzadkiemobrad.

5. CZYNNOSCIKONTROLNE RADY NADZORCZEI
Rada Wykorzystując
swoje statutoweuprawnieniasp|awowała
nadzór nad działa|nościq
spółki we
wszystkichpodstawowych
dzjedzinachjej działa|noścj
w sposób stały. ciagływ czasie całegoroku
ob.otowego,ot|zymującod ZaŹądu spółki wsze|kieniefbędnedo wykonwania swoich cfynności
informacje.
czynnoŚci nadzorczeobejmowały
działa|ność
społkii Grupy Kapitałowej
RAFAMET' w tym kontro|ę
gofaktycznqdziała|ności
i inicjatywzaŻądu oraz kontfo|ępod względemce|owości
i racjonalności
spodarkizarzadu'
W wypełnieniu
obowiązkówwynikajqcych
z ań 382 s 3 k's'h' Rada Nadzorczadokonała
oceny sprawozda^iaza|ząd! z działalności
spÓłkioraz sprawozdaniafinansowego
za 2019 |'

L4\
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W ramachczynności
nadzo|czychRada Nadzorczadokonylvała
ana|izydziałańw zakresie po|ityki
prowadzonejprzef spółkęmającejna ce|uzapewnieniebezpieczeństwa
antycovidowej
zdrowotnego
załogi'Ponadto Rada Nadzorczamonitorowała
zagroŹeniabędące skutkiempandemjicov|D-1g
głównychparametrówPlanu Źeczowo- finansowegoRAwpłynąć
mogącenegatyvvnje
na rea|izację
FAMET S.A. na rok 2020.
PŻedkładając
niniejszesprawozdaniezwcząnemu Wa|nemuzgfomadzeniuspołki,Rada Nadzorcza wnosio udzie|enieabso|utorium
wszystkimczłonkomRady' rea|izującym
swojeobowiqzkiw 2020
roku.

6. ocENA sPosoBU WYPEŁNIANIAPRZEZsPóŁKĘ oBoWlĄZKÓw INFoRMACY|.
NYcH DoTYczĄcYCHsTosowANIA zAsAD ŁADU KoRPoMcYlNEGo, oKRE.
ŚLoNYcH W REGULAMINIE
GIEŁDYoRAz PRZEPIsAcHDoTYczAcYcHINFoR"
MACIIBIEŻACYCHI OKRESOWYCHPRZEXAZYWANYCH
PRZEZ EMITENTOW
PAPIERÓWwARToŚclowYcH
Rada Nadzorcza'zgodniez zasadq ||'f'10'3 DobrychPraktyksPołekNotowanychna GPW 2016
pĘez
spo|ządzaipŻedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadfeniuocenę sposobuwypełniania
spółkęobowiązkówinformacyjnych
dotyczącychzasad ładukorporacyjnego.
okleślonych
w Regu|a.
minieGiełdyoraz przepisachdotyczącychinformacjibieżącychiokresowychpżekazywanychprzez
emitentówpapierówwartościowych,
obowiqzkiinfo|macyjne
dotyczącestosowaniazasad ładuko.po.acyjnego
W roku 2020 rea|ifowane
byływ oparciuo regu|acjezawartew Regu|aminie
Giełdy,RozpoĘQdzeniu
l4inistraFinansóWz dnja
pŻez emitentówpapie.
29.03.2018r. w sprawieinformacjibieżących
iokresowychpŻekazywanych
róW wańościowych
oraz warunków ufnawaniaza równoważneinformacjiwymaganychpżepisami
prawa państwa niebędącegopaństwemczłonkowskim
(Dz.U.2018'757)
oraz zgodnie z zapisami
uchwaty za|zĄdu GPW nr 1309/2015z 17'12'2015r' okreś|ajqcej
zasady pĘekazy\ivania
rapońów
dotyczqcychstosowaniazasad szczegółowych
ładukorporacyjnego'
Regu|aminGiełdystanowi,jżW przypadkugdy okreś|ona
zasada ładukorporacyjnego
nie jest stoso.
wana w sposób tMały|ubjest na|Uszonaincydenta|nie.
emitentma obowiąfekopub|ikowania
rapońu
w tej sprawie'Rapoń powinienzostaćopublikowanyna oficja|nej
stronieintemetowej
emitentaoraz
pŻekazanyW formierapońubieżQcego
za poś.ednictwem
E|ektronicznej
Bazy lnformacji(EB|)'
p|zypadkiniezastosowania
W 2020 w RAFAlvlETs'A. nie Wystąpiły
tNvałego
|ubincydenta|nego
zasad ładukoQoracyjnego'
którychstosowanieEmitentzadek|arował,
zgodniez rczpo|ządzeniem
lv|inistra
FinansówW sprawieinformacjibieżącychi okresowychpzekazywanychp|zez emitentówpapierówwańościowych
ońz warunkówuznawaniaza równoważneinformacjiwymaganychprzepisamip|awapaństwaniebędącegopaństwemczłonkowskim
spółkafo.
bowiqzanabyław raporcierocznymzamieścić'
stanowiqcewyodrębnioną
częśćtego sprawozdania'
oświadczenie
o stosowaniuzasad ładukorporacyjnego'
któle zawierae|ementywskazanew s 70 ust'

(.r4

PEFENET

Zalacfnlk da Uth||dłyN! 33,xl/2021
RaLlyNadzarcze! RAFAI",IETS A r d ta 1105 2421 r

6 pkt 5 rozpoEądzenia.
ośwjadczenie
o stosowaniuzasad ładukorporacyjnego
zostałozamieszczone
przez społkęw raporcierocznymza rok 2020 (sprawozdanie
zaządu z dziala|noŚci)'podanymdo
pub|icznejwjadomości
dnia 16'04'2021r'' z którymRada Nadzo.czazapoznałasię i stwierdza'że
oświadczenie
to w sposób pfawidłowy
opisujepŻedmiotowe
zagadnienia'
Rada Nadzorcfaocenia'że MFAMET s.A' prawidłowo
Wypełnia
obowiqzkiinformacyjne
związaneze
stosowaniemfasad ładukorporacyjnego.
a informacjeudostępnionepżez spółkęsq fgodne z wymogamii Żete|nieprzedstawiajq
stan stosowaniatychżezasad'

7. ocENA RAcloNALNoścIPRoWADZoNE|PRZEZ sPÓŁKĘ PoLlTYKl sPoNsoRINGOWEII CHARYTATYWNEI
Rada Nadzorcza.zgodnief zasadq l|'Z'10'4DobrychPraktykspołekNotowanychna GPW 2016,
spofądza ipfedstawia zwyczajnemuwa|nemuzgromadzeniuocenę racjona|noŚciprowadzonej
pŻez społkępo|itykisponsońngowej.
chaMatywnejIubinnejo zb|iżonym
charaktezecekomendacja

rR2).

MFAMET s'A.' jako najwiękvy pracodawcana te.eniegminyKużniaRacibo6kaoraz istotnypracodawcaw powiecieraciborskim'prowadzidziałaniaukierunkowane
na |okalneinicjatywyiWspieranie
działańprospołecznych
oraz dobroczynnychw zakresie edukacji,kulturyi sportu'przez co buduje
pracodawcy'jak równieżfirmyodpowiedzia|nej
wizerunekzarównostabi|nego
społecznie'
Rada Nadzorcza'na podstawiebiefącychinformacjipozyskiwanych
od społkiw toku sprawowan|a
- nadzolczychoraz uwzględniajqc
czynnoŚc.kontro|no
infomacjęzawańqw splawozdaniuzarzqduz
działa|ności
RAFAlvlETs'A za rok 2020 ocenia,że politykaw zakresiedziała|ności
sponsoringowej
i
charytatywnej
w roku 2020 prowadzonabyłapŻez sPołkęw sposób racjona|ny'
zarzqd spółkiprzy
podejmowaniU
decyzjiw tym zaklesie kiercwał
się bieżącąsytuacjąekonomiczno- finansowqspÓłki'
jednocześnie
potrzebyśrodowiska
interesemAkcjona.iuszy'uwzg|ędniając
|oka|nego'
na Źecz które90 |ea|izowanabyłapęez RAFAI.łETs'A' większaczęśćdziałańw zakresie społecznejodpowie.
dziaInościbiznesu'

PŻewodniczacv- Janusz Paruze|

- Pawełsułecki
zastępcaPŻewodniczącego

członek- AIeksanderGaczek

cfłonek- [.IarekKaczyński

członek- |V|ichał
Tatarek

//1"^"'

KużniaRaciborska'14.05'2021i'

UcHWAŁA NR 34/x|/2021
Rady Nadzorczei,,MFAMET" S.A.
z dnia 14 rnaia 2021 ..
w sp]awiezaopin|owaniaPo|itykiwynagrodzeńczłonkówzażąd! | cfłonków Rady Nadzo.czej
Fabryki ObrabiarekRAFAMET S.A.

1. Rada Nadzorcza'działając
na podstawieań' 382 s 1 k's.h.oraz s 21 statutuspółki,pozytywnie
opiniujeprojektPo'itykiwynagrodzeńczłonkÓWzaŻqdu i członkÓwRady NadzorczejFabryki
obrabiarek RAFAMET s'A'' pr4'jętylJchwałązaŻądu Nr 'l3^/||u21
z dnia 11.05'2021|' w
sprawiepŻyjęciaprojektuPo|itykiwynagrodzeńcz|onkówza|ządu i członkówRady Nadzo.czej
FabrykiObrabiarekRAFAMET S.A.
jawnymstosunkiemgłosów:
2' lJchwała
zo,stalapodjętaw głosowaniu

-

'pzeciw'- 0,

^
się' - {l'
''wstzymujących

3' Uchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia'

Przewodniczący- Janusf Paruze|

. Pawełsułecki
zastępcaPżewodniczącego

członek- A|eksanderGaczek

członek- MarekKaczyński
.,-l

członek- MichałTatarek

/'/2

/

t t' "'

Kuźnia Raciborska, 20.05.2021 r.

UCHWAŁA NR 36/XI/2021
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) przyjmuje sprawozdanie o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata
2019 i 2020.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:


„za” – 5,



„przeciw” – 0,



„wstrzymujących się” – 0.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel

......................................................

Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki

......................................................

Członek - Aleksander Gaczek

......................................................

Członek - Marek Kaczyński

......................................................

Członek - Michał Tatarek

......................................................
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SPR AWOZD ANI E O WYN AG RODZENI AC H
CZŁONKÓW

ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A
ZA LATA 2019 I 2020

1.

Wstęp.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek
RAFAMET S.A. zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), celem przedstawienia Walnemu
Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą
Spółki w latach 2019 – 2020 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie
podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i
2020, na podstawie wytycznych art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217).
2.

Regulacje dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków
Rady Nadzorczej w RAFAMET S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., poddanej pod głosowanie w
dniu 23 czerwca 2020 r., zatem w Spółce nie obowiązuje polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określone w Spółce na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907), regulują:
1. w stosunku do Zarządu:


Uchwała nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca
2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka
Obrabiarek RAFAMET S.A.,
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Uchwała nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 23 sierpnia 2017 r. w
sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek
RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
 Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z
Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,
 Umowa o zakazie konkurencji z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu
– Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,



Uchwała nr 14/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni
Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.


Uchwała nr 40/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. o
zmianie uchwały nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
 Aneks do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawartej
z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,

 Uchwała nr 41/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie wynagrodzenia członka Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w
Kuźni Raciborskiej zawarta z Wiceprezesem Zarządu M. Michalikiem,
 Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawarta z
Wiceprezesem Zarządu M. Michalikiem.
2. w stosunku do Rady Nadzorczej:


Uchwała nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26
czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,



Uchwała nr 15/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni
Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d
ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie
miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie
uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
Rada Nadzorcza ustala kwoty wynagrodzenia stałego członków Zarządu, z zastrzeżeniem że
wynagrodzenie stałe jest ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem)
– krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
2
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Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z uwzględnieniem
innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę
wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem innych
aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w
rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
W latach 2019 i 2020 wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostało określone na poziomie 7 –
krotności, a Wiceprezesa Zarządu na poziomie 6 – krotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. 2018 poz. 2435) oraz ustawą z dnia 13 lutego 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. 2020 poz.
278) w roku 2019 oraz w roku 2020 podstawę wymiaru wynagrodzenia stałego stanowiło przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r.
(kwota 4.403,78 zł).
Wysokość wynagrodzenia zmiennego w postaci rocznej premii zarządczej jest uzależniona od
poziomu realizacji przez Zarządzającego ustalanych corocznie do końca I kwartału roku, za który
przysługuje wynagrodzenie zmienne, Celów Zarządczych. Wynagrodzenie zmienne nie może
przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego Zarządzającego.
W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez
Zarządzającego postanowień umowy, Zarządzającemu może być przyznana odprawa, w wysokości
nie wyższej niż 3 – krotność części wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego
funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
Ponadto na rzecz członków Zarządu udostępniane są do korzystania w czasie wykonywania
obowiązków umownych postawione do dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchnia biurowa
wraz z wyposażeniem, w tym przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci
Internet, środki łączności, w tym telefon komórkowy, tablet, telefon stacjonarny oraz samochód
służbowy.
Tabela 1. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2019 i 2020 (w zł).
Imię
i nazwisko

Okres
raportowy

Wynagrodzenie
stałe

Wynagrodzenie
zmienne

Inne
świadczenia
pieniężne 1)

Inne
świadczenia
niepieniężne

1

2

3

4

5

2019

369.917

0

462

2020

369.917

6
samochód
służbowy
o wartości
księgowej na
dzień 31.12.2019
125.302,62
samochód
służbowy
o wartości
księgowej na
dzień 31.12.2020
83.535,07

E. Longin Wons
-

2)

5.548

3

7

Proporcja
pomiędzy stałym
a zmiennym
wynagrodzeniem
(3/4)
8

370.379

-

375.465

-

Wynagrodzenie
łączne
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2019

317.072

2020

317.072

0

samochód
służbowy
o wartości
księgowej na
dzień 31.12.2019
120.864,29
samochód
służbowy
o wartości
księgowej na
dzień 31.12.2020
80.576,20

0

Maciej Michalik
-

2)

0

317. 072

-

317.072

-

1)

inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

2)

Rada Nadzorcza ustali wysokość wynagrodzenia zmiennego przysługującego Zarządowi na najbliższym posiedzeniu od złożenia przez Prezesa
Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych (do 14 dni od odbycia ZWZ).

Wysokość wynagrodzenia stałego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze
uchwały. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest, dla Przewodniczącego
oraz dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, w wysokości

1,5 – krotności przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale
roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz z
uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną
podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. W roku 2019 oraz w
roku 2020 podstawę wymiaru wynagrodzenia stałego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).
Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej ulega podwyższeniu 10 % w przypadku
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że w przypadku pełnienia
równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu, wynagrodzenie
może zostać podwyższone tylko ze względu na jedną z tych funkcji.
Poza wynagrodzeniem stałym członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników
wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych, jak też wynagrodzenia w formie
instrumentów finansowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje natomiast zwrot kosztów
związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.
Tabela 2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2019 i 2020 (w zł).
Imię
i nazwisko
1
Janusz Paruzel

Paweł Sułecki

Aleksander Gaczek

Marek Kaczyński

2

3

4

Inne
świadczenia
pieniężne
i
niepieniężne*
5

6

Proporcja
pomiędzy stałym
a zmiennym
wynagrodzeniem
(3/4)
7

2019

87.194

0

108

87.302

-

2020

87.194

0

1.307

88.501

-

2019

36.727

0

105

36.832

-

2020

84.552

0

1.268

85.820

-

2019

84.420

0

0

84.420

-

2020

84.552

0

0

84.552

-

2019

36.727

0

105

36.832

-

2020

84.552

0

1.268

85.820

-

Okres
raportowy

Wynagrodzenie
stałe

Wynagrodzenie
zmienne

4

Wynagrodzenie
łączne
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Michał Tatarek

Piotr Regulski

Michał Rogatko

2019

84.420

0

0

84.420

-

2020

84.552

0

0

84.552

-

2019

47.913

0

0

47.913

-

2020

-

-

-

-

-

2019

47.913

0

0

47.913

-

2020

-

-

-

-

-

* ) inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką
wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych
wyników spółki.
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej opierają się przede
wszystkim na ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami oraz na jasnych, transparentnych i obiektywnych zasadach, przez co
przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
na co wpływ mają także wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków
Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, z
jednoczesnym zapewnieniem wysokich kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje w
Zarządzie i Radzie Nadzorczej.
Na zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu wpływa wynagrodzenie stałe
przyznawane według jasnych kryteriów oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji Celów
Zarządczych wpływających na bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla Akcjonariuszy.
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od poziomu realizacji przez członka Zarządu
Celów Zarządczych. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:
a) wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo
dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
c) wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej
działalności operacyjnej lub finansowej,
d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
e) osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności
finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności w Spółce i w spółkach należących do jej
Grupy Kapitałowej,
f) przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju dla Spółki i spółek Grupy Kapitałowej.

5
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Rada Nadzorcza określa szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne
kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy.
Kryteria otrzymania przez członków Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej
Rada Nadzorcza określiła w:


Uchwale nr 47/X/2019 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia Celów
Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2019,



Uchwale nr 10/XI/2020 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia Celów
Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2020.

W 2019 r. Celem Zarządczym I stopnia warunkującym możliwość uzyskania części zmiennej
wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu było uzyskanie za 2019
rok zysku netto na poziomie minimum 2.000.000 zł. Cel ten nie został zrealizowany.
Wynagrodzenie zmienne za rok 2020 przysługuje pod warunkiem zrealizowania Celu Zarządczego w
postaci osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2020 (rok COVID-19) i kryterium to
zostało zrealizowane. Realizacja pozostałych Celów Zarządczych oraz ww. celu warunkowego
ukształtowała się na poziomie około 35% wagi tych Celów.
Prezes Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 jest zobowiązany do
przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o
ustalone wskaźniki KPI, natomiast Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu od złożenia tegoż
sprawozdania, winna podjąć uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku
obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Zarządowi.
6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego
wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady
nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w
sposób umożliwiający porównanie.
Tabela 3. Porównanie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.
Roczna zmiana

2016

1

2

E. Longin Wons

484 075

zmiana w zł

-

2017

2018

2019

2020

4

5

6

689 759

381 655

370 379

375 465

205 684

-308 104

-11 276

5 087

3
Zarząd

zmiana w %

-

42,49

-44,67

-2,95

1,37

Maciej Michalik

420 744

445 019

364 484

317 072

317 072

zmiana w zł

-

24 275

-80 535

-47 412

0

zmiana w %

-

5,77

-18,10

-13,01

0
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Rada Nadzorcza
Janusz Paruzel

39 542

67 511

87 194

87 302

88 501

zmiana w zł

-

27 969

19 683

108

1 199

zmiana w %

-

70,73

29,16

0,12

1,37

Paweł Sułecki

-

-

-

36 832

85 820

zmiana w zł

-

-

-

-

48 988

zmiana w %

-

-

-

-

233

Aleksander Gaczek

39 542

64 861

84 552

84 420

84 552

zmiana w zł

-

25 319

19 691

-132

132

zmiana w %

-

64,03

30,36

-0,16

0,16

Marek Kaczyński

-

-

-

36 832

85 820

zmiana w zł

-

-

-

-

48 988

zmiana w %

-

-

-

-

133

Michał Tatarek

51 222

64 861

84 552

84 420

84 552

zmiana w zł

-

13 639

19 691

-132

132

26,63

30,36

-0,16

0,16

zmiana w %

byli członkowie Rady Nadzorczej
Aneta Falecka

11 884

-

-

-

-

zmiana w zł

-

-

-

-

-

zmiana w %

-

-

-

-

-

Marcin Siarkowski

11 884

-

-

-

-

zmiana w zł

-

-

-

-

-

zmiana w %

-

-

-

-

-

Piotr Regulski

51 222

64 861

84 552

47 913

-

zmiana w zł

-

13 639

19 691

-36 639

-

zmiana w %

-

26,63

30,36

-43,33

-

Michał Rogatko

51 222

64 861

84 552

47 913

-

zmiana w zł

-

13 639

19 691

-36 639

-

zmiana w %

-

26,63

30,36

-43,33

-

Tabela 4. Wyniki finansowe RAFAMET S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAFAMET
w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.
Wynik
finansowy
1
Zysk brutto
RAFAMET S.A.

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

2020
6

3.275.633,70

1.393.025,73

342.861,67

1.039.107,17

1.505.066,02

zmiana w zł

-

-1.882.607,97

-1.050.164,06

696.245,5

465.958,85

zmiana w %

-

-57,47%

-75,39%

203,06%

44,84%

Zysk netto
RAFAMET S.A.

2.686.122,31

1.080.069,73

69.186,11

770.539,62

1.325.705,75

zmiana w zł

-

-1.606.052,58

-1.010.883,62

701.353,51

555.166,13

zmiana w %

-

-59,79%

-93,59%

1.013,72%

72.05%

Zysk brutto GK

4.981.778,90

1.047.671,95

1.208.066,27

1.321.328,53

-1.333.841,83

zmiana w zł

-

-3.934.106,95

160.394,32

113.262,26

-2.655.170,36

zmiana w %

-

-78,97%

15,31%

9,38%

-200,95%

Zysk netto GK

3.966.111,31

704.287,15

770.830,42

1.101.530,56

-1.509.550,54

zmiana w zł

-

-3.261.824,16

66.543,27

330.700,14

-2.611.081,10

zmiana w %

-

-82,24%

9,45%

42,9%

-237,04%
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Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A.
w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.
Roczna zmiana
1
Średnie wynagrodzenie
(bez Zarządu)

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

4.494

4.809

4.875

5.150

5.278

zmiana w zł

-

315

66

275

128

zmiana w %

-

7

1,4

5,6

2,5

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351,
1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).
W latach 2019 i 2020 członkowie Zarządu RAFAMET S.A. pełnili funkcje w spółkach zależnych:
Zarządzie PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. oraz w Radzie Nadzorczej ODLEWNI RAFAMET
Sp. z o.o., bez prawa do wynagrodzenia.
Zapisy obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń stanowią, że członek Zarządu
RAFAMET S.A. nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w
podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej RAFAMET.
8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki
wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.
Członkom Zarządu, jak również członkom Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w roku 2019 i w roku
2020 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników
wynagrodzenia.
Regulacje obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń nie przewidują możliwości
żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, które już zostały
wypłacone.
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz
odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz
wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, zatem nie ma zastosowania art. 90f tejże ustawy.
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Przewodniczący - Janusz Paruzel

......................................................

Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki

......................................................

Członek - Aleksander Gaczek

......................................................

Członek - Marek Kaczyński

......................................................

Członek - Michał Tatarek

......................................................
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