wa|szawa'25'0Ą'2012|'

UcHwAŁA NR 3l/vIlU2012
Rady Nadzorczei,,RAFAMET"S.A.
z dńia 25 kwietnia 2o,|2 f.
w sprawie oceny spjawozdaniazarządu z działa|ności
spo'łkizaJok 20l1
oraz sprawozdaniafinansowegospó|kiza rok obrotowy201l.
Rada Nadzorcza,działając
na podstawieań' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutuspołki',RAFAMET"
s.A' po zapoznaniusię z opiniąi rapońembiegłego
rewidentaz dnia04'04.2012r':
1)

pozytFvnieopiniujesprawozdanieza|ząduz działa|ności
społkiza rok 201f o€ z sp€ w ozda'
nie finansowespółkiza rokobrotowy2011obejmujące:
a) informację
dodatkowąopŹyjętychzasadachrachunkowości'
b) sprawozdaniez sytuacjifinansowejspo|ządzonena dzień 31 g.udnia2011 roku' które po
stronieaktywÓwi pasywówzamykasię sumą144.688.840'34
zł(stocŹerdzieści
czterymi|ionysześćset
osiemdziesiąt
osiem tysięcyosiemsetczterdzieści
złotychtrzydzieści
cŹery
grosze),
c) sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2011
roku Wykazującedochód w wysokoŚci5.955.211'90zł (pięćmi|bnówdziewięćsetpięćgroszy)'
dziesiątpięćtysięcydwieŚciejedenaŚciezłotychdziewięćdziesiąt
d) spńwozdanieze zmian w kapita|eWłasnym
za rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia
2011 roku wykazującewzrostkapitału
własnegoo kwotę4.153'879,99zł (czterymiliony
sto pięćdziesiąt
trzy tysiąceosiemset siedemdziesiątdziewięćfłotychdziewięćdziesiąt
dziewięćgroszy)'
pieniężnychza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia
e) sprawozdaniez przepływów
2011 rokuwykazującezwiększeniestanuŚrodkóWpieniężnych
nettoo kwotę5'361.899'75
zł (pięćmi|ionówt|zystaszeŚćdziesiątjeden tysięcyosiemsetdziewięćdziesiąt
dziewięć
pięćgroszy).
złotychsiedemdziesiąt
D oraz dodatkoweinformacjeiobjaśnienia'

2') st''vierdfa'że wyżejwymienionedokumentyspo|ządzonezostałyplawidłowo
iw sposób Żejednostki'
te|nyodzwiercied|ają
sytuacjęmajątkowąfinansowąwynikfinansowyi rentowność
3) wnosido Wa|negoZgromadzeniao zahvierdzenie
sprawozdania
Zaządu z działa|ności
społki
za fok2011oŻz spfawozdania
finansowego
spółkiza rok obrotowy2011'

\t

załącfnikiemdo niniejsfej lchwałyjest ,'ocena Rady Nadzorczejz badania sprawozdaniazaŻądu
z działa|noŚcispółki oraz splŹMozdaniafinansowegoFabrykiobrabiarekRAFAMET s.A. za
2011r."
Uchwatazostata podjęb w głosowaniujawnymstosunkiemgłosów:
- ,za'- 5,
-

'pŻecM'_ 0,

-

''wst.zymującychsię" - 0 .

4. Uchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia.

PBewodniczący. MichałlGcf marzyk

zastępcaPŻewodniczącego_ szymonRuta

Sekretaz - Marcin Siarkowski

_ Michał
członek
Rogatko
- JanuszA' strzeoka
członek
cfłonek_ MichałTatarek

wa|szawa,25'0Ą'2012.'

ucHwAŁA NR 32lV|||/2012
Rady Nadzorczej,,MFAMET" S.A.
z dnia 25 kwietnia2Ol2 ..
w sprawie oceny sprawozdaniaza.ządu z działa|ności
Grupy KapiłałoweiMFAMET za rok 201l
o]az skonsoIidowanego5prawozdaniaf inansowegoGrupy KapitałoweiMFAMET
za rok obrotowv2011.
1' Rada Nadzorcza'działąącna podstawieań' 382 s 3 k's'h. oraz s 21 statutuspółki''RAFA|\4ET,
s'A'' po zapoznaniusię z opiniąi raportembiegłego
rewidentaz dnia04'0Ą'2012|.:
1) pozyt}vnieopiniujesprawozdaniezarząduz działa|noŚci
GrupyKapitałowej
RAFA|VETza rok
20'11oraz skonso|idowane
sprawozdanie
finansoweGrupy Kapitałowej
MFA|\4ETza.ok obrotowy2011 obejmującej
a) informację
dodatkowąoprzyjętych
zasadachrachunkowoŚci'
b) skonso|idowane
sprawozdaniez sytuacjifinansowejsporządzonena dzień 31 grudnia
201,1roku,które po stronieaktywówi paswów zamykasię sumą 168'073.316,16
zł(sto
sześćdziesiąt
osiem mi|ionÓwsiedemdziesiąt
t|zytysiącet|zystaszesnaŚciefłotychszesnaściegroszy)'
c) skonso|idowane
sprawozdaniez całkowitych
dochodÓwza rok obrotowyod 1 styczniado
31 grudnia2011 rokuwykazującedochÓdw wysokości
3.399.822,55
zł(trzymi|ionytzysta
pięćgrodziewięćdziesiąt
dziewięćtysięcyosiemsetdwadzieścia
dwa złotepięćdziesiąt
szy)'
d) skonso|idowane
sprawofdanieze zmianW kapitalewłasnym
za rokobrotowyod 1 stycfnia
do 31 grudnia2011 roku wykazującewzrostkapitałuwłasnegoo kwotęl.598.490'64zł
osiem tysięcyczterystadzjewięćdfiesiąt
złotych
oeden mi|ionpięćsetdziewięćdziesiąt
sześćdziesiąt
czterygrosze),
e) skonso|idowane
sprawozdanief pżepływówpieniężnychza rok obrotowyod 1 stycznia
do 31 grudnia2011 rokuwykazującezwiększeniestanuśrodków
pieniężnych
nettoo kwotę 5.790./ł43'49
zł(pięćmilionówsiedemsetdziewięćdfiesiąt
tysięcyczterystaczterdzieści
tzy złoteczterdzieści
dziewięćgroszy)'
0

oraz dodatkoweinfomacjeiobjaŚnienia.

2) stwierdza'że wyżejwymienionedokumentyspo|ządzonezostałyprawidłowo
iW sposób rze.
telnyodfwiercied|ają
sytuacjęmajątkowąfinansowąwynikfinansowyi rentowność
GrupyKapitałowej'

\\,"

3) wnosido Wa|nego
zgromadzenia
o zatwierdzenie
sprawozdania
zaząduz dzialalności
Grupy
Kapitałowej
MFAI,ET za rok2011orazskonso|idowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
RAFAMETza rokobrotowy
2011'
jawnymstosunkiemgłosów:
2' Uchwała
Źostatapodjętaw głosowaniu
"za' 5,
- 'pŻeciw"-0'
- 'wstrzymujących
się"- 0 .
3. Uchwalawchodziw życiez dniempodjęcia'

Pżewodnicfący _ Michał|<aczrna|zyk

ZastępcaPzewodniczącego_ szymonRuta

Sekretatz - l\4a.cinSiarkowski

- Michał
Rogatko
członek
- JanuszA. st|zępka
członek
- Michał
członek
Tatarek

r(t

Warszawa,
25.04.2012r.

ucHwAŁA NR 33/v|||/20{2
Rady Nadzorczei,,RAFAMET"S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie opinii do wniosku zarządu o podzia|erysku za rok obroiowy 201l.
1 . Rada Nadzorcza,działąącna podstawieart' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutuspÓłki''RAFA|MET'

s.A'' po zapoznaniusię z wnioskiemzaŻądu:

1) pofytywnieopiniujepropozycjępodziałuzysku netto za lok obrotowy2011 w wysokoŚci
jedenaŚciezłopięĆtysięcydwieście
5.955.2l1'90zł (pięćmi|ionÓwdziewięćsetpięćdziesiąt
groszy)z przeznaczentem
tychdziewięćdziesiąt
na:
a) wypłatędywidendyd|a akcjona.iuszy_ kwota 1'641.106'38zł (.edenmi|ionsześćset
jedentysięcysto sześćzłotycht|zydzieści
czterdzieści
osiemgroszy)'tj.0'38zł(tzydzieści
osiemgroszy)na jednąakcję,
b) kapitałzapasowyspółki_ kwota4.150.000'00zł (czterymi|ionysto pięćdziesiąt
tysięcy
złotych)'
c) ZaktadovvyFundusz Świadczeńsocja|nych- kwota164.105,52
zł(stosześćdziesiąt
cztedwagrosze)'
ry tysiącesto pięćzłotychpięćdziesiąt
2) pozytywnie
opiniujedzieńdywidendyna dzień3 w|ześr,ia
2012 |',
3) pozytywnie
opiniujeterminwyplatydywiden
dy na dzień 17 w|ześnia
2012(',
4) Wnosido Wa|negozgromadzeniao zatlviedzeniepodziału
zyskunettoza rok obrotowy
2011'
jawnymstosunkiemgłosów|
2. Uchwała
zostałapodjętaw głosowaniu
- ,,2a"
-0,
- ,,przeciw"
- 3,
- ',Wstrzymujących
się''- 2 '
3- Uchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia'
Przewodniczący- Micha|Kaczmarryk

- szymonRuta
zastępcaPŻewodniczącego

sekretaŻ- lv|arcin
siarkowski

członek- N'|ichał
Rogatko

- JanuszA' st|zępka
członek
- Michał
członek
Tatarck

Wasaawa,25.04.2012
r.

UCHWAŁA NR 34ru||U2012
Rady Nadzorcrei ,,MFAMET" S.A.
z dnia 25 kwietnia2012r.
w sprawie opinii dot. udzieleniaabaolutorium
Prezosowizarządu społkizwykonania obowiązkówza ]ok obrotowy201l.

1' Rada Nadzorcza'działając
na podstawieań' 382 s 1 k-s'h.oraz 5 21 statutuspółki,RAFAMET'
s'A.' wnosi do Walnego zgiomadzef,iaAkc].onańuszy
o udzielenieabso|utoriumPrezesowi
zarządu- Dyrektorowi
Nacze|nemu- Panu E' LonginowiWonsowiz Wykonania
obowiązkówza
okresod 01.01.201
1 r. do 31.12.201
1 t.
2' UchwałazostałapodjętaW głosowaniutajnymstosunkiemgłosów:
,,2a"- 5,
-

'przeciw -0,
się". 0'
''Wstrzymujących

3' Uchwa|awchodflw życiez dniempodjęcia

_ MichałKaczmarzyk
PŻewodnicząry

zastępcaPŻewodniczącego- szymon Ruta

- MarcinSiarkowski
Sekretarz

cfłonek- [4ichał
Rogatko

- JanuszA. stŻeoka
członek
- Michał
członek
Tatarek

Itt

Waszawa,25.04.2012r.

ucHWAŁA NR 35/V||U2012
Rady Nadzorczei,,MFAMET" S.A.
z dnia 25 kwietnia2012 r.
w Bprawieopinii dot, udzieleniaabsolutorium
wiceprezosowi zarżąduspółki z wykonaniaobowiązkówza rok ob]otowy20l1.

1 . Rada Nadzorcza'dzialającna podstawjeań' 382 s 1 k's-h'oraf s 21 statutuspółki''MFA|\4EI
S.A., wnosi do WalnegoZgromadzenaa
Akcjonariuszyo udzielenieabsolutorium
Wiceprezesowi
- Panu MaciejowiMicha|ikowi
zaządu _ Dyrektorowi
Hand|owemu
f wykonaniaobowiązkówza
okresod 01.01.2011
t.do31.12.2011
t.
2. Uchwała
zostałapodjętaw głosowaniu
tajnymstosunkiemgłosów|
-

'przecilł'- 0'
'WstŻymującychsię''_ 0'

3. Uchwała
wchodfiwzyciez dniempodjęcia.

- MichałKaczmafyk
PŻewodniczący

zastępcaPŻewodniczącego- SzymonRUta

Sekretarz- MarcinSiarkowski

członek- MichałRogatko

- JanuszA' stfępka
członek

,u$,([
t
/-r

- Michał
członek
Tatarek

zZ,e''

/

Wasaawa,25.04.2012.

t'|oHWAŁANR 36/V|||/20l2
Rady Nadzorczei,,MFAMET" S.A.
z dnia 25 kwietnia2012r.
w sprawie opinii alot.udzieleniaabsolutorium
Wiceprez€ s owi zaŻądu spółki z wykonaniaobowiązkówza rok ob]otowy2011.

1. Rada Nadzorcza,dzialającna podstawieań. 382 s 1 k's.h' oraz s 21 statutuspółki,'MFANłET"
S.A., wnosi do WalnegoZgromadreniaAkcjonariuszyo udzielenieabsolutorium
Wiceprezesowi
Zalządu- Dyrektorowi
Technicznemu- Panu Ryszardowistryjeckiemuz wykonaniaobowjązków
za okresod 01.01.2011
t. do31.12.2011
t.
Uchwała
zostałapodjętaw głosowaniu
tajnymstosunkjemgłosów:
,,2a"- 5,
-

'przecM"- 0,

-

się". 0'
''wstrzymujących

Uchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia.

PŻewodniczący- |MichałKaczma|zyk

- szymonRuta
ZastępcaPżewodniczącego
Sekretarz- MarcinSiarkowski

członek- |\4ichał
Rogatko

- JanuszA. st|zeoka
członek

członek- |\4ichał
Tatarek

Itit'

r.
Waszawa,25.04.2012

ucHWAŁA NR 37lV|||/2012
Rady N.dzorczoj ,,RAFAMET"S.A.
z dnia 25 kwietnia2012r.
w roku 201{.
w 6p.awie p.zyięciasp.awozdaniaRady Nadzorczejz działa|ności

Rady NadzorczejFabrykiObrabiarekMFAMET S.A. w
1 . Rada Nadzorczaprzyjmuje
,,Sprawozdanie
KuźniRaciborskiejz działa|ności
W okresie od 01'01.2011r' do 31'122011 l''', którc stanowi
załącznik
do niniejszejuchwały.
zostałapodjętaw gbsowaniujawnymstosunkiemgłosów:
Uchwała
,,za'- 5,
-

0'
"pżeciw'się' - 0''wstrzymujących

3' Uchwała
wchodziw życiez dniempodjęcia.

_ MichałKacfmarzyk
PŻewodniczący

rttl

llrL

- szymonRuta
zastępcaPŻewodniczącego
sekretaŻ- lv|arcin
siarkowski

członek- MichałRogatko

cfłonek_ JanuszA'stżeoka
_ Michał
członek
Tatarek

3,{a/

