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List do Akcjonariuszy

Fabryki obrabiar€k RAFAMET s.A.

w Kuźni Raciborski€j

szanowni Państwo,

spółka wchodzi w lok 2013 z dobr}mi w}.nikami roku 2012 uzyskail}Tni - co wańo podkęślić .
w okresie staglacji gospodark światowej i laajowej pŹ'najDrniej w odni€sieniu do branży ob.abiarko-
wej. Podstawa finansowa Spółki' jakąjest zan*nięcie roku poprzedliego oraz zakończenię w rcku ubie-
gĘrn realizacji aaczących modemiacji parku mas4mowego Spółki, dają spory margines czasu nie-
zbędnego do opanowania okesu pŹełamyvania kryzysu gospodarki świalowej' co według wielu eksper-
tów ma nastą)ić w drugiej połowie 2013 roku'

Rok 2013 i lata naslępne to kolejne etapy stale i konsekwentnie realizowanego prcgramu dylver.
syfikacji asoń}mentowej i geoglaficaej dla w}.robów spółki. opracow}'wana konstrukcja obrabiark
karuzelowej KcI 4001470 do wysokowydajnej obróbki mateńałów supęrtwardych pŹy wykorzystaniu
specjalnych narzędzi skawających chłodzonycb chłodfiwem o ekstlematde wysokim ciśnieniu docho-
dząc}Tn do 350 Bar olaz pracę koncepcyjno-konstrukcy.jnę nowęj generacji obmbialki podtolowej UcE
150 (UGE 400) to zadania na Dajbliższe lata w odniesieniu do tecbniki' a w sferze sprzedaży to potwier-
duenie lub zaistnienie na takich r}a*ach jak Bliski Wschód, środkowa Afryka czy Daleki wschód.

Proces wdlażania innowacinych foz:nivań zatówDo do linii produktowej jak i sposobu produk-
cji jest procesem ciągł}m, w}magając}m wymiemych nakładów organizacinych, fiIansowych i mająt-
kowych. Są to działania konieczne i nięzbędne' Siła i pozycja firmy w}'nika właśnie z ogromnej koncen-
tracji dfiałań w tych obszamch. Najbliższe iata nie będąpod t}m względem odmięnnę. Partnercm bime.
sow},rn spółki w zakesie w.liazania postępu technologicznego nadal będzie Politechnika Sląska w G]i-
wicach' w zakresie Iozwiązań olganizacyjnych począwszy od bieżącego roku będziemy wdrażali zasady
i regnlac]e zarządzania popż€z cele orŁ będziemy koncentlowali wsze]kie wysiłki oIganizacyjDe na
po.lnoszenju szeroko rozumianej ęfektywności własDej, tj' firmyjako całości omz każdego pracownika.

Skorelowanię odtworzenio\łych inwestycji majątkowych własnych decydujących o utrzymaniu
przewagi stmtegicznej firmy w zakesie budowy wielkogabal}'towych obmbialek z tempem, skalą i de-
terminacją w budowaniu solidnych fundamentów obecności firmy na ryrrtach globa]nych, to historycznie
i strategicznie największe wyzwanie' przed kórym staje RĄFAMET S'A.

Rozpoczęcie inwestycji pod nazwą Budowa Hali Montażu tr w Kuzni Raciborskiej zadęcyduję o
stra|egicayrn, perspeld)qricm}m rozwoju firmy na okres 10-20 lat. Inwęstycja ta ma również decydują-
ce znaczenię w kwestii pozycjonowania spółki przez T}nek odbiorców omz ma bezpośredni wpt}rv na
skalę działalności frrmy w latach następnych . w}'wołuje to szczególną odpowi€dzialność właścicieli oraz
kierownictwa firmy prz€de wszystkim w aspekcie utrz}my'lvania poz}1}tvnego zrozumienia, tak dla wy-
datków rłrynikających z tej decyzji, jak i przekonania uczęstników tego przedsięwzięcia o jęgo jedno.
znacznej celowości i pełnej koniecmości dokonania' Konieczność budowy nowej Hali Montazu tojednak
również ogrcmny biznesowy obowiązek staranności w lozpoczęciu tego prccesu pod każdym względem'
Ploc€s ten fwa, jest monitolowany, eliminowane są napotykane problemy prawne, pŹetargowe omz
finarrsowe' Termin podjęcia dec}zji o rozpoczęciu kill:unastomięsięcznej inw€stycji został określony na
pierwsze póhocze bieżącego rol:u-
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Contract machining center_ usfugi ohóbki skrawania dla zewnętŹnych klientów w zakesie ob-
róbki elementów wielkogabar'towych to tzw. ''trzecia noga bialesu'', kórą krok po koku' jako ważny
element śI€dnioterminowęj stratęgii rozwoju' budujemy w spółce od kilku lat' Dopierojednak zwolnienie
przestrzeni loboczej na obecnych halach wysokiego i niskiego montażu (po wybudowaniu Hali Montazu
lI) umożliwi ulokowanie na tych obszarach obrabiatek produkcyjnych, tj. kilku bardzo dużych freza..
skich, tokaiskich i wiertarskich centrów obńbczych, kórych godziny tecbnologicznej pracy będą mogly
być kontraktowane d|a klientów zewnętrmych. z kilku powodów uruchomienie biznesu charakeryzują-
cego się szybkim obfotem gotówkowym zawsfe było w sfeŹe naszJch zainteresowań' Jako przeciwwaga
dla biznesu blrdowy i spŹedaży wielkogabarytowych, jednostkowych obmbiarek, kóry chalakteryfuje
się bardfo vydłużon}mi cyklami rotacji naleźności opisany powyżej bimes jest pożądan}m uzupełnie.
niem profilu sprzedażowego spółki.

zespół odlewni ,BAFAMET'' Spotka z o'o' jako samodzielny podmiot gospodarczy' chociaż ka-
pitałowo w 100% zależny od RAFMET S'A', działa od 1996I. oslatnie iata sąjednak narastającym pa-
smem trudności w opanow},waniu pojawiających się problemów. odlewnia, hóra w ujęciu średniorocz-
nym tylko w około 20-25%o pracuje na necz RAFAMET s.A. (w latach duzej koniunktury jest to 40-
45%) nie potrafi' ze swoim balastem wysokich kosaów amońyzacji (w głó\Ynej mierze w}.oik inwestycji
modeńizaciDych i odtworzeniowych z lat 2005.2008) omz z wysokimi koszlami finansowymi (będą-
cymi następstwem realizacji w/w inwestycji), skutecznie walcfyć cenowo na baldzo konkurencyjn}m
europejskim rylrku odlewnicz}m. Proces restrukturyzacji majątkowej' organifacyjnej omz finansowej jest
realizowaDy, jednak na wyniki skutecznego przeprofilowania produkowego tego podmiotu musimy
czekać, a obecny kryzys gospodarczy niestety obieko.wnie nie pomaga w q,ychodzeniu tej firmy z pro-
blemów'

zaftąd ko\ejnej kadencji musi skonflontować się z koniecznością przeprowadzeńa głębokich
zmian w zakresie organizacji fuŃcjonowania Pionu wiceprezesa zażądu - Dyreklora T€chnicznego w
RAFAMET s.A. zostanie przeprowadzony podział Pionu Dytekora Techaicznego na dwa piony:
D}Tektora Plodukcinego omz Dyrektora Marketingu' szcf€gólnie tnrdnejest to wyz]łanie w odliesieniu
do pozycji D}TeL1ora Mafketingu' który musi bezwzględlie mieć ugruntowaną wiedzę konstruklorskĄ w
zakresie budowy obrabiarek specjalnych oraz duże zdolności z zakresu szercko rozumianej działalności
marketingowej' Do kompetencji D)Tektora Prcdukcyjnęgo będzie nalefało zarządzanie operat)^vne .,wy-
twómią produkcyjno.zaopatrzeniowo.r€montową''. Ta pokol€niowa fmiatra musi być bardzo starannie
przeProwadfoDa! nadzorowana i ewentual-oie modyfrkowana w zależrrości od rof.woju rł1padków jej
towaŹysfących-

Jak widać zagadnień hudnych i wielowymiarowych czeka nas sporo. Nowa kadencja Zatządu bę-
dzie prz}padaó Da okes zapowiadanych zmian w stnrktuże właścicielskiej firmy' co spowoduje koniecz.
nośó opt}malizacji wielu, obecnie może i niezidentyfikowanych spraw' problemów cfy w}rzrvań strate-
gicznych. Jako zarządzający furl)ą mocno osadzoną w re-aliach działa|ności gospodarczej, posiadającą
duże doświadczeDie biunesowejestęm przekonany, że nasze wybory będą Daj lepsze dla rozwoju |trrny,,j€j
wlaścicieli, pIacowników oraz partnerów handlowych i przemysłowych.

PŹedkładając Państwu sp.awozdanie z dzialalności za rok 2012 serdecmie dziękuję At<cjonańu-
szom' Kli€ntom oraz Pmcownikom Spółki za zaangażowanie w systematycay proces budowania bez.
piecaego i stabilnego rozwoju RAFAMET S.A.
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