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Treść raportu:

W związku z toczącą się wojną na terytorium Ukrainy, zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego, Zarząd Emitenta, celem poinformowania o wpływie tego konfliktu zbrojnego na działalność i wyniki
finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej informuje, co następuje:
1. Zarząd RAFAMET S.A. prowadzi działania zmierzające do definitywnego wycofania się z udziału w
polsko-rosyjskiej spółce j.v. STANRUS-RAFAMET z siedzibą w Moskwie. Z uwagi jednak na 50-procentowy udział
strony rosyjskiej w tym podmiocie, obecnie trwają stosowne czynności proceduralno – prawne, których efektem
będzie skuteczne wykonanie opisanej powyżej decyzji.
2. Emitent zawiązał rezerwę bilansową (odpis na należności) w księgach roku 2021 na 100% niezapłaconych
należności handlowych z rynku rosyjskiego w wysokości 50.416,25 EUR.
3. Emitent zaniechał wszelkiej działalności akwizycyjnej i ofertowej na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorus i.
4. Podmiot zależny od Emitenta, tj. ODLEWNIA RAFAMET Spółka z o. o., poinformował Emitenta o
pogarszających się warunkach funkcjonowania wywołanych przerwaniem łańcucha dostaw z kierunku
wschodniego podstawowych materiałów wsadowych do produkcji odlewów żeliwnych, a mianowicie surówek
odlewniczych oraz dodatków s topowych w postaci m.in. żelazokrzemu i żelazomanganu. Zmiana kierunku dostaw
w trybie nagłym wiąże się z istotnym wzrostem cen komponentów do produkcji oraz niejednokrotnie z
koniecznością zabezpieczania płatności za te dostawy w postaci 100% zaliczek pieniężnych. Spółka zależna na
bieżąco analizuje wpływ tych zjawisk na realizację zobowiązań wobec swoich klientów i będzie we ws półpracy z
nimi podejmować działania mające na celu usuwanie zagrożeń, które aktualna sytuacja rynkowa powoduje.
5. Emitent przedstawi informację dotyczącą faktycznego wpływu wojny w Ukrainie na działalność RAFAMET S.A.
oraz Grupy Kapitałowej RAFAMET w raporcie rocznym za 2021 rok.
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