KuźniaRaciborska'17 04 2013 |.

ucHwAŁA NR42/v||U20l3
Rady Nadzonzsl,,RAFAMET" S.A.
2 dnla 17 kwlotnla2013r.
w 3pn.wio oceny gPEwozdanla zarządu z dz|atalnośc|spółk| za rok 2012
oraz spEwozdania fin.nsowogo spó|k| za rok obrctowy 20l2.
1. Rada Nadzorcza,działając
na podstawieań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutuspołki'RAFA|VIET'
s'A, po zapoznaniu
sięz opiniąi rapońembiegłego
lewidenta
z dnia28'03.2013
r'i
'l) pozywnie opiniujesp|awozdanie
zaŻądlJz działa|ności
spóki za rok 2012 a|az spęwozda.
niefinansowespółkiza rokobrotowy2012obejmujące:
a) informację
dodatkowąop|zyjętych
fasadachrachunkowości'
b) sprawozdanie
z sytuacjifinansowejspoŹądfonena dzień 31 grudnia2012 roku'które po
stronieaktywówi pasywówzamykasię s!mą l50'602.568,91zt (stopięćdziesiąt
milionów
jedengroszy)'
sześćset
dwatysiącep.ęćsetsfeŚćdfiesiątosiemzłotychdziewięćdziesiąt
c)

rachunekzyskówi skat za rok obrotowyod 1 stycfniado 31 grudnia2012 rok! wykazują,ł.511.336'85
cy zysk nettow wysokości
zl (cfterymi|ionypięćsetjedenaście
tysięcytŻypięćgroszy)'
sta tzydzieŚcisześćzlotychosiemdziesiąt

d) sp.awofda.iez całkowitych
dochodówza rok obrotowyod 1 styczniado 31 g|udf|ia2012
il'sl1.336'E5 zł(czterymi|ionypięćsetjedenaŚcie
Iokuwykazującedochódw wysokości
tysięcytżystatrzydzieści
sześćzłotychosiemdfiesiątpięćgroszy)'
e) sprawozdanie
ze zmianw kapita|ewłasnymfa rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia
2012 roku wykazującewzrost kapitałuwłasnegoo kwotę2..|,ł7.002'89
zł (dwa miliony
0

cfterystaczterdzieści
siedemtysięcydwafłoteosiemdziesiąt
dziewięćgroszy)'
sprawozdaniez p|zewów pieniężnychza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia
2012 roku wykazującezmniejszenie stanu Środków pieniężnychnetto o kwotę
5.337.052'07zł (pjęćmi|ionówtfysta trŹydzieści
siedem tysięcypięćdzies.ąt
dwa fłote
siedemgroszy),

g) oraz dodatkoweinformacje
iobjaśnienia'
2) stwierdza,że wyżejwymieniońedokumentyspo|ządzonezostałyprawidłowo
iw sposób rzejednostki,
te|nyodzwiercied|ają
sytuacjęmajątkowąfinansowąwynikfinansowyi rentownośĆ
3) wnosido Wa|negozgromadzeniao zatwierdzenie
spEwozdaniazaządU z działa|noŚci
spółki
za @k2012 oŻz sp|awozdania
finansowego
spółkiza rokobrotowy2012'

zaĘcznikiemdo niniejszejuchwa' jest 'ocena Rady Nadforcze].zbadaniasprawofdaniazaŻądu
z działa|ności
spółki oraz sprawozdaniafinansowegoFabrykiObrabiarekMFAN4ET S.A. za
2012 t.'
jawnym.
Uchwała
fostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
Uchwatawchodziwżyciez dniempodjęcia'

- Michałl(acfmarzyk
Przewodniczący

WOr;".--.

Sekretarz- I\tarcinSiarkowski

członek- JoannaBryx-ogrodnik

członek. MichałRogatko

_ JanuszA. stzeoka
członek

członek- |\4ichał
Tatarek

,rł;{l'.1

Kuźnia
Raciborska,
17 04'2a13|'

UcHwAŁA NRiB/v||U2ol3
RadyNadzorczoi,,RAFAMET"
S-4.
z dnia17kwietnia
2013r.
w ap]awieoceny splawozd.nia za]ząduz dfiała|ności
GrUpy KapitaloweiRAFAMETza ]ok 20l2
oraf śkonso|idowanogo
sprawozdania
finansowegoGiUpyKapitalowej
RAFAMET
za rok oblotowy 20 12.
1' Rada Nadzorcza,dzjaąąc na podstaw]e
a.t' 382 s 3 k's,h' oraz s 21 statlt! spółk ' RAFA[,4ET'
s'A.. po zapoznaniu
sięz opiniąi rapońembiegłego
rewidenia
z dnia28'03'2013
r':
1) pozytywnie
opiniujesprawofdanieZa.ząduz dzialaLności
GrupyKapitałowej
RAFAMET za rok
2012 oraz skonsoiidowane
finansoweGrupyKapitalowelRAFAIVETza rok obsprawozdanie
rotowy2012 obejmujące:
a) infolmacjędodatkowąopŹyjętychfasadachrachunkowości'
b) skonso|idowane
sprawozdaniez sytuacjiflnansowejsporządzonena dzień 31 grudnia
2012 roku.które po stronieakt\Ąr'óW
i pasylvówfamyka się sL]mą173'095'698'67
zł(sto
pięćtysięcysześćset
siedemdziesiąt
t|zy mi|ionydziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt
osiem
złoE/ch
sześćdziesiąt
siedemgroszy).
c) skonso|idowany
rachunekzysków i stratza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2012
roku wykazujący
zysk netiow wysokości
3.778.799'58
zł(trzymi|jonysiedemsetsiedemdziesiątosiem tysięcysiedemsetdziewięćdziesiąt
dziewięćzłotychpięćdziesiąt
osiem9ro.
szy)'
d) skonso|idowane
sprawozdanief całkow]tych
dochodówza rok obrotowyod 1 styczniado
31 grudnia2012 roku wykazującedochód w wysokości
3.778.799'58zł (tŻy mi]ionysiedemsets]edemdziesiąt
osiem tysięcysiedemsetdziewięćdfiesiąt
dziewięćzłotychp]ęćdziesiątosiemgroszy),
e) skonso|idowane
sprawozdanie
ze zmianw kapita|ewłasnym
za rokobrotowyod 1 stycznia
do 31 grudnia2012 roku wykafującewzrostkapitału
własnegoo kwotę1.714.465'62
zł
(eden mi|ionsiedemsetczternaŚcjetysięcycfterystaszeŚćdziesiąt
pięćzłotychsześćdziesiątdwagrosze)
f) skonso|idowane
sprawozdaniez pŻepływÓwpienięznychza rok obrotowyod 1 stycznia
do 31 grudnia2012 roku WykazującezmniejszenieŚtanu środkówpieniężnych
nettoo
q/sięcydwieście
kwotę5'720'266'85fł (pięćmi|ionówsiedemsetdwadzieścia
sześódzie.
pięćgroszy)'
s|ątsześćzłotychosiemdziesiąt
g) orazdodatkoweinformacjei objaŚnienia'

iw sposób Że2) stwierdza,że wyżejwymienionedokumentyspo|ządzonezostałyprawidłowo
telny od. ierciedtająsytuacjęmajątkovJąfinansową wynik f\nansowyi rentovr$oŚĆGrupy Kapitałowej'
sprawofdaniazarząduz działa|ności
Grupy
3) wnosido Wa|negozgromadzeniao zatwjerdzenie
RAFAlvlETza rok 2012 oraf skonso|idowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
RAFAMET za rokobrotowy2012.
Kapitalowej
jawnym'
2 . tjchwała
fostałapodjętajednogłoŚnie
w głosowaniu

3. Uchwaławchodziwżyciez dniernpodjęcia'

Przewodniczący_
MjchałKaczmaŻyk

Ir

sekretaŻ- Marcinsiarkowski

członek- JoannaBr}'(.ogrodnik

członek_ MichałRogatko

członek_ JanuszA. strzeDka

członek- MichałTatarek

/'f'(/'

KuźniaRaciborska,17-04.2013
r'

ucHwAtA NR44MtU20l3
Rady Nadzorczol,,RAFAMET"S.A.
z dnla t7 hwlotnla2013..
w 3prawioop|n||do wniosku zr}ządu o Podzi.|9 ryaku z |atub|oglych'
1' Rada Nadzorcza,dziatającna podstawieań' 382 s 3 k's.h.oraz s 21 statutuspółki''RAFA[4ET"
s'A., po zapoznaniusię z wnioskiemzaządu:
1) pozytywnieopiniuje propofycję podziałufysku lat ubiegłychw Wysokościt.487.574'37 zł (je.
d€ n m.|.onczterystaosiemdziesiąt
siedemtysięcypięcsetsiedemdziesiąt
czteryz|otet|zydzieŚcisiedem groszy)z p.zeznaczeniem
na kapitał
zapasowyspółki,
2) wnosido Walnegozgromadzeniao fatwierdzeniepodziału
zyskuz |atubiegłych'
jawnym'
Uchwała
zostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
Uchwała
wchodziw Źycief dniempodjęcia.

PŻewodnicfący - |\4icha|
Kaczma|zyk

sekretaŻ- |\4arcin
siarkowski
cfłonek- JoannaBryx.ogrodnik

członek- l.łichał
Rogatko

- JanuszA. stŻeoka
członek
- l'ilichał
członek
Tatarek

110,,-

KuźniaRaciborska'17'04'2013|'

ucHwAł.ANR 45M|U20l3
Rady Nadzorcze!,,RAFAMET"S.A.
z dnia17 kwi.tnia20{3r.
w.p.awio opiniido wnioskuzarząduo podzia|ory8kuza .ok obrotowy20l2.
RadaNadzorcza,
działąąc
na podstawie
ań' 382s 3 k.s'h'orazs 21 statutuspółki'.RAFA|\4ET'
propozycję
podziału
s'A'' pofapoznaniu
sięz wnioskiem
zarządunegatywnie
opiniuje
fyskunetto
jedenaŚcie
pięćset
za rokobrotowy
2012w wysokości
4.5il.336'85zł(czterymi|iony
tysięcytrzypięćgroszy)z p|zezflaczeniefi
sta tżydzieści
szeŚćfłotychosiemdziesiąt
na kapitał
zapasowy
Spo.lki.
jawnym'
2 . UchwatazostatapodjętajednogłoŚnie
w głosowaniu
3. Uchwała
Wchodziwżycie
f dniempodjęcia'

_ lMichalKaczmaŻVk
Przewodniczacv

sekretaŻ- |Vlarcin
siarkowski
_ JoannaBryx-ogrodnik
członek

członek_ MichałRogatko

fr?*.ł
yzZ
),'

_ JanuszA' strzępka
członek
cfłonek- |Vlichał
Tatarek

r
Kużn.a
Raciborska.
17'04.20'|3

ucHwAŁA NR.l6,v||U20l3
Rady Nadzorczol,,MFAi'ET" S.a.
z dnla 17l(wlotnl.2013..
w aprawieoplnlldot.udzlglonlaabsoluto um
Prozo3ow|zarząduspółk|2 wykonrn|r obowiątków za iok obrotowy2012.

1 . Rada Nadzorcza'dzialającna podstawieań' 382 s 1 k.s'h.oraf s 21 statutuspółki"RAFAMET"
s'A., wnos. do Wa|nego zgromadzeniaAkcjonariuszyo udzie|enieabso|utońumPrefesowi
zaządu - DylektorowiNaczelnemu- Panu E' LonginowiWonsowiz wykonaniaobowiązkówza
okresod 01.01.2012
r. do31.12.2012
t.
Uchwała
zostałapodjętajednogłośn
ie w głosowaniu
tajnymUchwała
wchodfiWżyciez dniempodjęcia.

Przewodniczący- MichałKaczmaŻyk

LG,,-

sekretaż- Marcinsiarkowski

- JoannaBryx.ogrodnik
członek

frSer

1.,4.

członek. Micha|Rogatko

- JanuszA. stŻeoka
członek

członek. |\4ichał
Tatarek

"1.>.Lł_

(
,a/?;1,

KuźniaRaciborska'17.04'2013|.

ucHwAŁA NR 47M|u20l3
Rady Nadzo]cze| ''MFAMET" sń"
z dnia l7 kwietnia2013 r.
w śprawieopin|i dot. udz|elen|aab.so|utor|um
vyic.p]oz6owi zajfądu spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1' Rada Nadzorcza,dfiałąącna podstawieart-382 5 1 k's.h.oraz s 21 statutuspółki'RAFA[/ET,,
S.A., wnosi do WalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyo udzielenieabsolLrtorium
Wiceprezesowi
- PanU Maciejowilvlicha|ikowi
zaŻądu - DylektorowiHand|owemu
z wykonaniaobowiązkówza
okresod 01.01.2012
r.do 31.12.2012
t.
2. lJchwała
zostałapodjętajednogłoŚnie
w głosowaniu
tajnym'

3. UchwaławchodziwŹyciez dniempodjęcia.

Przewodniczący- lMichałKaczma.zyk

WG:

Sekretarz- MarcinSiarkowski

- JoannaBryx-ogrodnik
członek

/a7:z7ł'łZ' .

cfłonek- MichałRogatko

- JanuszA' st|zępka
członek

d-tłilŁ
,/-

członek- MichałTatarek

lil

KuŹniaRaciborska'17'0Ą'2013|'

ucHwAŁA NR tl8/v||u20l3
Rady Nadzorczei,,MFA lET" S-A.
żdni.17 kwietnia2013r.
w aprav{ie
opiniidot.udz|e|en|a
absolutońum
wic.prezesowi zarząduspółki z wykonaniaobowiązkówza ]ok obrotowy2012.

1' Rada Nadzorcza'dzia|ającna podstawieań' 382 s 1 k's'h' oraz s 21 statutuspółki'RAFAIVIET''
S.A., wnosi do WalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyo udzielenieabsolutoaium
Wiceprezesowi
_
zaŻądu Dyrektorowi
Technicznemu Panu Ryszardowistryjeckiemuz wykonaniaobowiązków
za okresod 01.01.2012
t. do 31.12.2A12
t.
2' lJchwała
zostałapodjętajednogłoŚnie
w głosowaniu
tajnym

Pęewodniczący - Micha|Kaczma.zyk

sekretaŻ_ Marcinsiarkowski
- JoannaBry)(-ogrodnik
członek

członek- N4ichał
Rogatko

- JanuszA' st|zępka
członek

członek- MichałTatarek

(r

KużniaRacibo6ka'17.04'2013r.

ucHwAŁA NR 49/v|||'l20l3
Rady Nadzorczol,,MFAIIET" S.A.
z dnla17 kwl.tnla20t3 L
w .oku 2ol2.
w !pr.w|e prży|ęciagPr.*ozd|n|. Rrdy N.dzorczeJz dz|ał.|nośc|

1. Rada Nadzorczaprzyjmuje
Rady NadzorczejFabrykiObrabiarekMFAI\4ETS.A. w
"sprawordanie
KużniRaciborskiejz działalności
w okresieod 01'01'2012|' do 3'| 12.2012r'". które stanowi
zaĘcznikdo niniejszejuchwały'

jawnym'
podjęta
jednogłośn
iew głosowaniu
2 . uchwała
została
Uchwahwchodziwżyciez dniempodjęcia'

Przewodniczący- MichałtGczmarzyk

Sekretaz - MarcinSiarkowski

cfłonek- JoannaBryx-ogrodnik

- |Vlichał
Rogatko
członęk
- JanuszA. strzeDka
członek
członek- MichałTatarek

I.
I
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r
l,

Kuźnia
Raciborska.
dnia17'0Ą'2013|'

ucHwAŁANR50/vl|u20l3
Rady NadżorczelRAFAMET s.A. z dn|a17 kw|etn|a20{3 r.
w sprawle usta|en|a||czbyczlonków zarządu Fabrykl obrabla]ek RAFAI'ET s.A.
na nową pięcio|etniąkad€ n cię

1' RadaNadfo|cza'dfiałając
na podstawie
ań' 368 s 2 k's.h'orazs 13 ust' 1 i3 statutuspołki.
powołuje
dwuosobowy
zarządFabrykiobrabiarekRAFA|\4ET
s'A' na nowąwspó|nąpięcio|etnią
kadencję'

jawnym'
2' UchwałazostałapodjętajednogłoŚnie
w głosowaniu
Uchwaławchodziw życjez dniemodbyciaWa|negoZgromadzeniaFabrykiobrabiarekRAFAMET
finansowespółkiza rok 2012'
s'A' zatwierdzającego
sprawozdanie

Pąewodniczący- MichałKaczmaŻyk

sekretaŻ. Marcinsiarkowski

- JoannaBryx-ogrodnik
członek

/

/l,ł-A,d*L
-'
7

/

członek- MichałRogatko

- JanuszA' st|zępka
członek
członek- MichałTatarck

,rł/",l*t

