SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A. w KuźniRaciborskiej
Z DZIAŁALNoŚfl

w oKRESIE oD 01.01.2011r. Do 31'12'2011r'

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2011 był czasem dalszej dobĘ współpracy z zarządem
Spółki' zarówno podczasregularnychposiedzeń,jak i w trakcię roku obrotowego'Rada
Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowarria Spółki kwestię. przy .zym
najwaźniejszez nich dotyczyły:osiąganychwyników finansowych,prowadzonejdziałalności
operacyjnej' aspeklów funkcjonowania spółki zależnejZespofu odlewni RAIAMET
o.o.

zabezpieczelia

spółki

przed

nęgatywnym

\łpb\łem

sp. z

uwarunkowań

makloekonomiczrych, sprawozdŃ i planów pracy kontroli wewnętrznej i zatządzaria
zasobami ludzkimi jakimi dysponujeSpółka.organizacji obszarucontrollingu.
Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy z.dlązane z
funkcjonowaniem Spółki' Porządki obrad byĘ układanew taki sposób, aby obejmowały
wszystkie zagadnienia, którymi powinrra zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z
obowiązującympmwęm, a takŹe bieżącymipotrzebarniarralizy działalności
operacyjnej'
sfczęgółowy wykaz spraą lr1ór1'rnizajmowała się Rada zamieszczono w dalszej części
Sprawozdania.
Biorąc powyższepod uwagę,w ocenieRady Nadzorczej,Radajest dobrzeprzygotowana
do
wykon1.warriaswoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób
właściwy,gwaranfującyodpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych dziedfinach
jej działalności.Profile mer}toryczne Członków Rady pozwalają na dokon}nvanie
wieloaspektowej analify wszystkich czynników mogących mieć wpływ na firnkcjonowanie
zarówno Spółkijak i całejGrupy Kapitałowej'
1. SKŁAD RADY N ADZoRCZEJ.
W okresieod 01 sfcznia 207I r. do 20 stycznia2011 r., czyli dnia odbycia Nadzrłryczaj
nego
wa]nęgo Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza Spółki Fabryka obrabiaręk
RAIAMET S.A. pracowała
w składzie:
o PrzewodniczącyRN
.

Michał Kaczmarzyk,

Z-caPtzęwodniczącegoRN _ sz},rnonRuta,

'1"

.

seketaź RN - MaĘenna Umczyńską

.

członek RN - Michał Tata.ek,

.

członek RN - JaDuszA. strzwką

.

członęk RN - Michał Rogatko.

W <lniu20 stycznia 2011 I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołałoRN do czasu
upĄrtu wspólnej kadencji (po wniosku akcjonariusza o wybór Rady Nadzorczej w drodze
głosowaniaoddzielnymi grupami).
w składzie:
od dnia 20 stycania201l r. do 3l.l2.20l 1 r. RadaNadzorczapracowała
.

PrzewodniczącyRN _ Michał Kacznarzyk,

.

z-caPźewodnjczpego RN

.

I. do 28.01.20ll I.)'
sekętarz RN. Marcin Siarkowski(CzłonekRN od 20.01.2011

.

CzłonekRN - Janusz A. StrzępĘ

.

Cżonek RN _ Michał Roga&o,

.

Cżonek RN _ Michał Tatarek.

Wszyscy CzłoŃowie

srymon Rutą

Rady Nadzorczej rcprezeltują wysoki poziom przygotowania

zawodowego,wynikający z posiadanychkwalifikacji i śopninaukowych olaz doświadczenia
w zakresie zarządzuia' ma*etingu i prawa. Źyciorysy Członków Rady dostępnęsą na
strońe intemetowejSpółki.

2. wYKAz TERMINÓWPosIEDzEŃRADY NADZoRCZEJ.
W okesie sprawozdawcrym
RadaNadzorczazębrała
się w następujących
teminach:
.

28.01.2011r.,

.

28.02.2011t.,

.

20.04.2011r.,

.

13.09.2011r.,

.

22.11-2011r.

'\n-

Posiedzenia zwoĘwane byty w trybie z*.yczajlym

z

wcześńejsz1tn pisemnym

zawiadomieniemwszystkich Członków Rady o terminie, miejscu i prfewidywanym porzĄdku
obrad. Spotkania odb1.waĘ się w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej lub siedzibie
akcjonariuszawiodącego Agencji Rozwoju Przemysfu S.A. w Warszawie.
Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalanę były z odpowiednim
w}pżedzeniem pozwalając1m na zapoznanie się z całoksfahem przedmiofu obtad przez
wszystkich Członków olganu nadzorczego.
3. TEMATYKA PoSIEDZEŃ RADYNADZoRCZEJ.
Do najwazniejszych sprawporuszanychw takcie posiedzeńRady nalężały:
.

omawianiewyników ekonomiczno - finansowych zakończeńa roku 2010 i ich oceną

.

zapoznanię się z podstawo\łfmi dan}mi ze sprawozdania finansowego Fabryki
obrabiaręk RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
podziałzyskl za2010 r.,
wybóI fimy aud}'tolskiejbadającejsprawozdanieSpółki fa rok 2011,
pŹyjęciezałożeń
Planutechniczno- ekonomicznona 2011r.,
monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieŹącej realizacji programu
sptzedaży*,|az z a|alizą odchyleń od przyjętegobudżefu,
bieżąceomawianie osiąganychw}.ników ekonomiczno - finanso\łych,
s}tuacja€konomiczna spółekgrupy RAFAMET,
wybór Przewodniczącego'ZastępcyPrzewodniczącegooraz Sekętarza RN,
wybóI Komitetu Aud}tu'
analiza moŹliwościdochodzenia praw Spółki na drodze sądowejw kwestii portfela
derywatów,
analiza obszaru controllingu w Spółcewłączniez aud}.tęmobowiązującychplocędul,
analiza i bieżącymonitoring s}tuacji w spółceza|eżnĄZespole odlewni RAFAMET
Sp. z o.o. wraz z rczliczeriefi projektu inwestycyjnego rcalizovr'anegoprzez ten
podmiot,
opiniowanięzmian statutu Spółki,
przyznanieCzłonkomZarządupremii roczne:z'a2010t.

Na kazdym posiedzeniuRady do stałychpunldów porządkuobrad należało:
.

pzyjęcie plotokołuz poprzedniego
posiedzenia,

.

ocena wyników ekonomicao - finansorłychspółki na podstawiedokumentów,
matęIiałówolaz infomacji Zauądu'

.

idorrrracje o działalności
Spółki narastającowe wszystkich miesiącach201l r.,

.

sprawy bieżące,w ramach których przeLaą'wane byty informacje o działa|rrości
Spółkinie objęteporządkiemobrad.

Zgodńe z pŹyjęt}ml przez Radę Nadzorczą zasadami działania Komitetu Aud}tu
(wyłonionegospośródCzłoŃów organu nadzolczego),jego głównym fadanięm jęst
doladztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwegowdrażaria fasad sprawozdawczości
budż€towej i finansowej Spółki, kontroli wewnętrznejGrupy KapitałowejRAFAMET oraz
współpraca z bieg\mi rewidęntami Spółki. Komitet Aud1tu wspierałRadę Nadzorczą w
wykonywaniu statutowych obowiązków, polegających na bieżącym monitolowaniu
splawozdawczości finansowej, skutecmości systemów kontroli wewnętznej, aud}tu
wewrrętrmego oraz zarządzańa ryzykiem, wykon1rvania czynności rewizji finansowej'
niezależnościbiegłego rewidenta i podmiofu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych.
Komitet Aud}tu na bieżącopodczas posiedzeń Rady przedldadałjej informacje na temat
swojejdziałalności
orazprzekazylvał
swojespostrzeżenia
i zalecenia.
4' cZ\'j.{NoŚCI KoNTRoLNE RADYNADZoRCZEJ.
Rada wykoŻystując swoje statutowę uprawnienia sprawowałanadzór nad działalnością
Spółki we wszystkich podstawowychdziedzinach jej działalnościw sposób stĄ i ciągływ
czasię całęgo roku obrotowęgo, otrzymując od Zatz$ll

spółki wszelkię ńezbędne do

!\rykonywania
swoichc4 mościinformacje'
Czynnościnadzorcze obejrnowaĘ działahośćSpółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET, w
tym kontrolę fak1yczną działahości i inicjatyw Zarządl onz kontrolę pod względem
celowości
gospodarkiZarządu'
i racjonalności
w w)pęłnięniuobowiązkówwynikającychz art' 382 $ 3 k.s.h.Rada Nadzorczadokonała
oceny splawozdaniaZarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdaniafinansowegoza 20l l r'

r

o \\r.-'

Przedkładającniniejsze SprawozdanieZwyczajnemu wahemu Zgromadzenlu'Społki, Rada
Nadzorcza unosi o udzieleńe absolutońrrmwszystkim CzłonkomRady realizując1m swoje
obowiązkiw 2011roku.

Przewodniczągy- Michał Kacmarzyk

ZastępcaPrzęwodniczącego_ szymon Ruta

Sekretarz MarcinSiarkowski

Członek MichałRoga&o

członęk_ JanuszA. strzępka

Członek MichałTataręk
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