
Rada Nadzorcza, działając na podstawie ań' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutu społki ',RAFAMET"
s.A' po zapoznaniu się z opinią i rapońem biegłego rewidenta z dnia 04'04.2012 r':

1 )

wa|szawa' 25 '0Ą '2012 | '

UcHwAŁA NR 3l/vIlU2012

Rady Nadzorczei ,,RAFAMET" S.A.

z dńia 25 kwietnia 2o,|2 f.

w sprawie oceny spjawozdania zarządu z działa|ności spo'łkiza Jok 20l1

oraz sprawozdania finansowego spó|kiza rok obrotowy 201l.

pozytFvnie opiniuje sprawozdanie za|ządu z działa|ności społki za rok 201f o€z sp€wozda'

nie finansowe spółkiza rok obrotowy 2011 obejmujące:

a) informację dodatkowąo pŹyjętych zasadach rachunkowości'

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej spo|ządzone na dzień 31 g.udnia 2011 roku' które po

stronie aktywÓw i pasywów zamyka się sumą 144.688.840'34 zł (sto cŹerdzieści cztery mi-
|iony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych trzydzieści cŹery
grosze),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 201 1

roku Wykazujące dochód w wysokoŚci 5.955.211'90 zł (pięć mi|bnów dziewięćset pięć-

dziesiąt pięć tysięcy dwieŚcie jedenaŚcie złotych dziewięćdziesiąt groszy)'

d) spńwozdanie ze zmian w kapita|e Własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.153'879,99 zł (cztery miliony

sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć fłotych dziewięćdziesiąt

dziewięć groszy)'

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2011 roku wykaz ujące zwiększenie stanu ŚrodkóW pieniężnych netto o kwotę 5'361.899'75

zł (pięć mi|ionów t|zysta szeŚćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć

złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

D oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia'

st''vierdfa' że wyżej wymienione dokumenty spo|ządzone zostały plawidłowo iw sposób Że-

te|ny odzwiercied|ają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i rentowność jednostki'

wnosi do Wa|nego Zgromadzenia o zahvierdzenie sprawozdania Zaządu z działa|ności społki
za fok2011 oŻz spfawozdania finansowego spółkiza rok obrotowy 2011'

2')

3)

\t



załącfnikiem do niniejsfej lchwały jest ,'ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zaŻądu

z działa|noŚci spółki oraz splŹMozdania finansowego Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A. za

2011r."

Uchwata zostata podjęb w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
- ,za'- 5,
- 'pŻecM'_ 0,
- ''wst.zymujących się" - 0 .

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PBewodniczący. Michał lGcf marzyk

zastępca PŻewodniczącego _ szymon Ruta

Sekretaz - Marcin Siarkowski

członek _ Michał Rogatko

członek - Janusz A' strzeoka

cfłonek _ Michał Tatarek



wa|szawa, 25 '0Ą '2012 . '

ucHwAŁA NR 32lV|||/2012

Rady Nadzorczej ,,MFAMET" S.A.

z dnia 25 kwietnia 2Ol2 ..

w sprawie oceny sprawozdania za.ządu z działa|ności Grupy Kapiłałowei MFAMET za rok 201l

o]az skonsoIidowanego 5prawozdania f inansowego Grupy Kapitałowei MFAMET

za rok obrotowv 201 1 .

1' Rada Nadzorcza' działąąc na podstawie ań' 382 s 3 k's'h. oraz s 21 statutu spółki ''RAFA|\4ET,
s'A'' po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 04'0Ą'2012 |.:

1) pozyt}vnie opiniuje sprawozdanie zarządu z działa|noŚci Grupy Kapitałowej RAFA|VET za rok

20'11 oraz skonso|idowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MFA|\4ET za.ok ob-

rotowy 201 1 obejmującej

a) informację dodatkowąo przyjętych zasadach rachunkowoŚci'

b) skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia

201,1 roku, które po stronie aktywów i paswów zamyka się sumą 168'073.316,16 zł (sto

sześćdziesiąt osiem mi|ionÓw siedemdziesiąt t|zy tysiące t|zysta szesnaŚcie fłotych szes-
naście groszy)'

c) skonso|idowane sprawozdanie z całkowitych dochodÓw za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2011 roku wykazujące dochÓd w wysokości 3.399.822,55 zł (trzy mi|iony tzysta

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt pięć gro-

szy)'

d) skonso|idowane sprawofdanie ze zmian W kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycfnia

do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę l.598.490'64 zł

oeden mi|ion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dzjewięćdfiesiąt złotych

sześćdziesiąt cztery grosze),

e) skonso|idowane sprawozdanie f pżepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwo-

tę 5.790./ł43'49 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdfiesiąt tysięcy czterysta czterdzieści

tzy złote czterdzieści dziewięć groszy)'

0 oraz dodatkowe infomacje iobjaŚnienia.

2) stwierdza' że wyżej wymienione dokumenty spo|ządzone zostały prawidłowo iW sposób rze.

telny odfwiercied|ają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i rentowność Grupy Ka-
pitałowej'

\\,"



3) wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania zaządu z dzialalności Grupy
Kapitałowej MFAI,ET za rok 2011 oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2011'

2' Uchwała Źostata podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
- 

"za' 
- 5,

- 'pŻeciw"- 0'
- 'wstrzymujących się" - 0 .

3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Pżewod nicfący _ Michał |<aczrna|zyk

Zastępca Pzewodniczącego _ szymon Ruta

Sekretatz - l\4a.cin Siarkowski

członek - Michał Rogatko

członek - Janusz A. st|zępka

członek - Michał Tatarek

r(t



1 .

2.

Warszawa, 25.04 .2012 r.

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|e rysku za rok obroiowy 201l.

Rada Nadzorcza, działąąc na podstawie art' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutu spÓłki ''RAFA|MET'
s.A'' po zapoznaniu się z wnioskiem zaŻądu:

1) pofytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za lok obrotowy 2011 w wysokoŚci
5.955.2l1'90 zł (pięć mi|ionÓw dziewięćset pięćdziesiąt pięĆ tysięcy dwieście jedenaŚcie zło-
tych dziewięćdziesiąt groszy) z przeznaczentem na:
a) wypłatę dywidendy d|a akcjona.iuszy _ kwota 1'641.106'38 zł (.eden mi|ion sześćset

czterdzieści jeden tysięcy sto sześć złotych t|zydzieści osiem groszy)' tj. 0'38 zł (tzydzieści
osiem groszy) na jednąakcję,

b) kapitał zapasowy spółki _ kwota 4.150.000'00 zł (cztery mi|iony sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych)'

c) Zaktadovvy Fundusz Świadczeń socja|nych - kwota 164.105,52 zł (sto sześćdziesiąt czte-
ry tysiące sto pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze)'

2) pozytywnie opiniuje dzień dywidendy na dzień 3 w|ześr,ia 2012 |',

3) pozytywnie opiniuje termin wyplaty dywiden dy na dzień 17 w|ześnia 2012 ( ',

4) Wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatlviedzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 201 1'

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów|
- ,,2a" -0,
- ,,przeciw" - 3,
- ',Wstrzymujących się'' - 2 '

3- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Przewodniczący - Micha| Kaczmarryk

zastępca PŻewodniczącego - szymon Ruta

sekretaŻ - lv|arcin siarkowski

członek - N'|ichał Rogatko

członek - Janusz A' st|zępka

członek - Michał Tatarck



Wasaawa,25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 34ru||U2012

Rady Nadzorcrei ,,MFAMET" S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia abaolutorium

Prezosowi zarządu społki zwykonania obowiązków za ]ok obrotowy 201l.

1' Rada Nadzorcza' działając na podstawie ań' 382 s 1 k-s'h. oraz 5 21 statutu spółki ,RAFAMET'
s'A.' wnosi do Walnego zgiomadzef,ia Akc].onańuszy o udzielenie abso|utorium Prezesowi

zarządu - Dyrektorowi Nacze|nemu - Panu E' Longinowi Wonsowi z Wykonania obowiązków za

okres od 01.01.201 1 r. do 31.12.201 1 t.

2' Uchwała została podjęta W głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

,,2a" - 5,
- 'przeciw -0,

''Wstrzymujących się". 0'

3' Uchwa|a wchodfl w życie z dniem podjęcia

PŻewodnicząry _ Michał Kaczmarzyk

zastępca PŻewodniczącego - szymon Ruta

Sekretarz - Marcin Siarkowski

cfłonek - [4ichał Rogatko

członek - Janusz A. stŻeoka

Itt

członek - Michał Tatarek



1 .

Waszawa, 25.04.2012 r.

ucHWAŁA NR 35/V||U2012

Rady Nadzorczei ,,MFAMET" S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w Bprawie opinii dot, udzielenia absolutorium

wiceprezosowi zarżądu spółki z wykonania obowiązków za rok ob]otowy 20l1.

Rada Nadzorcza' dzialając na podstawje ań' 382 s 1 k's-h' oraf s 21 statutu spółki ''MFA|\4EI
S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenaa Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi
zaządu _ Dyrektorowi Hand|owemu - Panu Maciejowi Micha|ikowi f wykonania obowiązków za

okres od 01.01.2011 t.do31.12.2011 t.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów|

- 'przecilł'- 0'

'WstŻym ujących się'' _ 0'

3. Uchwała wchodfiw zycie z dniem podjęcia.

PŻewodniczący - Michał Kaczmafyk

zastępca PŻewodniczącego - Szymon RUta

Sekretarz - Marcin Siarkowski

członek - Michał Rogatko

członek - Janusz A' stfępka ,u$,([ t

2.

członek - Michał Tatarek

/ - r  /

zZ,e''



Wasaawa,25.04.2012.

t'|oHWAŁA NR 36/V|||/20l2

Rady Nadzorczei ,,MFAMET" S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie opinii alot. udzielenia absolutorium

Wiceprez€sowi zaŻądu spółki z wykonania obowiązków za rok ob]otowy 2011.

1. Rada Nadzorcza, dzialając na podstawie ań. 382 s 1 k's.h' oraz s 21 statutu spółki ,'MFANłET"
S.A., wnosi do Walnego Zgromadrenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi
Zalządu - Dyrektorowi Technicznemu - Panu Ryszardowi stryjeckiemu z wykonania obowjązków
za okres od 01.01.2011 t. do31.12.2011 t.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkjem głosów:

,,2a" - 5,
- 'przecM" - 0,
- ''wstrzymujących się". 0'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Itit'
Zastępca Pżewodniczącego - szymon Ruta

Sekretarz - Marcin Siarkowski

członek - |\4ichał Rogatko

członek - Janusz A. st|zeoka

PŻewodniczący - |Michał Kaczma|zyk

członek - |\4ichał Tatarek



Waszawa, 25.04.2012 r.

ucHWAŁA NR 37lV|||/2012

Rady N.dzorczoj ,,RAFAMET" S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w 6p.awie p.zyięcia sp.awozdania Rady Nadzorczej z działa|ności w roku 201{.

1 . Rada Nadzorcza przyjmuje ,,Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek MFAMET S.A. w

Kuźni Raciborskiej z działa|ności W okresie od 01'01.2011 r' do 31'122011 l''', którc stanowi

załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta w gbsowaniu jawnym stosunkiem głosów:

,,za' - 5,
- 

"pżeciw'- 0'

''wstrzymujących się' - 0-

3' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PŻewodniczący _ Michał Kacf marzyk

zastępca PŻewodniczącego - szymon Ruta

sekretaŻ - lv|arcin siarkowski

członek - Michał Rogatko

cfłonek _ JanuszA' stżeoka

rttl
llrL

3,{a/członek _ Michał Tatarek


