
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Fabryki obrabi8rek RAFAMET s.A' w Kuźui Raciborskiej

Z DZIAŁALNośCI w oKRESIE oD 1.01.2013 r. Do 31.12.2013 r.

w ocenie Rady Nadzorczej Iok 2013 był kolejnym okresem bardzo dobĄ współpracy z

Zarządem Spółki' zarówno podczas regulamych posiędzeń. jak i w trakcię roku obrotolvego.

Rada Nadzorcza omórł'iła rvszys&ie istotne dla f.unkcjono*.ania Spółki k*'estie. przy cz1'm

najwainiejsze z nich doĘvczyły: osiąganych lvyników finanso.rtych' prolt'adzonej działalności

operacyjnej, aspektów funkcjonoł'ania spółki zależnej Zespołu odle\mi RAIAMET

Sp. z o'o'. biezącej i przyszłej koDtraktacji' zabę7picczęnla Spółki przed negat}.$,nym

wplywem uwarunJ<owań makroekonomicznych' sprawozdń i planów pracy kontroli

wewrętŻnej i zarządzalta zasobami ludzkinri jakinri dysponuje Spółka, dostosowania

modelu lunkcjonowania do oczękiwali rynkowych w kontekście posiadanych zasobów olaz

projektu inwestycyjnego w postaci budow,v hali montaŹu. zwiększającego zaró\łno

konkurencyjność jak i możli$'ości produkc},jne spółki.

Na posiedzeniach Rady oma*'iane b1,ły rr'szystkie kluczolve sprartry z'u,iązanę z

funkcjonorvaniem Spółki. Porządki obrad byl1' układanę rv taki sposób. aby obejmowały

wszystkie zagadnienia. którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnic z

oborviązującym prawem. a także bieżącymi potrzebami analiąv działalności operac)jncj.

Szczególowy \łykaz sprav.. któr]'mi zajmowala się Rada zamieszczono w dalszej części

Sprarvozdania.

Biorąc po\łyższe pod uwagę. w ocenie Rady Nadzor.czej' Radajest dobrze pżygotowana do

wykonywania swoich ustawowych i s1alutowych kompetencji i wypełnia je w sposób

właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad spółką \Ą'e wszystkich istotnych dziedzinach

jej działalności. Plofile mel}.toryczne Członkórv Rady pozwalają na dokonywanie

wieloaspektowej analizy wszystkich czynnikó\ł' mogących mieć rt1Ą.w na fuŃcjonowanie

zarórrmo Spółki jak i całej Grupy Kapitałorvej.

l. SKŁAD RADY NADZoRCZEJ

W okresie od l stycaia 2013 r. do 3l grudnia 2013 r. Rada Nadforcza Spółki Fabryka

obrabiaręk RAFAMET S'A' pracowała w składzie:



. Przewodniczący RN _ Michał Kaczmafzyk,

. Z-caPrzewodniczącego RN _ Sf}mon Ruta (do 25 stycznia 2013 I.),

. Z-ni Przęwodniczącego RN _ Joanna Bryx-ogrodnik (od 12 lutego 2013 r'),

. seketaŻ RN Marcin Siarkowski,

. Cfłonek RN Janusz A. Strzępka,

. Cfłonek RN' Michał Rogatko.

. Członek RN Michał Tatalek.

wtaz z zat,^Ąerdzęnięm sprawozdń finansowych Spółki za 2012 r. wygasła VIII kadencja

Rady Nadzorczej. Decyzjami Zsłycza1lego Walnego Zgromadzeńa skład organu

nadzorczego lX kadencji pozostał ten sam.

Wszyscy Członkowie Rady Nadforczęj lęplezentują wysoki poziom pŹygotowania

zawodo\łręgo, wynikający z posiadanych kwalifikacji i stopni naukowych oraz doświadczenia

w zakresie zarządzania, marketingu i prawa.

Życiorysy Człontów Rady dostępne są na stronie intem€towej społki.

Po zakończeniu rcku obrachunkowego, z dniem 7 lutego 2014 t' rczygnację z fasiadania rv

organie nadzorcz1m Spółki złoĄł Pan Michał Kaczmarzyk.

2' W\,KAZ TtRVINo\Ą PoSItDZEŃ RADY NADloRC,/tJ

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zęblała się w następujących terminach:

. 12.02.2013 t.

c 1'7.04.2013 r.

c 2'1.06.2013 r.

. 1 1.09.2013 r.

. 27.11.201.3 r.

Posiedfenia zwotywane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym

za\łiadomieniem wszystkich Członków Rady o terminie, miejscu i przewid1.wan1'rn porządku

obrad. Spotkania odb1'.rvaĘ się w siędzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej lub siędzibie

akcjonariusza wiodącego _ Agencji Rozwoju Przemysłu S'A. w Warszawie'

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim
\ł)plzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całoksztahem przedmiotu obtad' przez

wszystkich Członl(ów organu nadzorczego'



w roku obrotorym 2013 Rada Nadzorcza podjęła 20 uchwał. Pomiędzy posiedzeniami Rada

Nadzorcza podjęla 1 uchu'ałę za ponocą środków bezpośredniego porozrrmiert al ia sJę na

odległość. Łącznie podjęto 21 uchrvał'

Zestawienie podjętych prze Radę Nadzorczą uch\Yał:

Data
potljęcia uchwaly

Nur et
uchwaĘ

Temol uchwa$

l2 lutego 20i3 r. .10iĄ./IIV2 0 1 3 w Sprawie pr4jjęcia podstawo\łych parametrów ..Planu
technicmo ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2013 '

12lutego 2013 r. 41ĄlIV]o1j w sprau'ie dokooptowanja człod(a Rady Nadzorczej Pani.]oann'v
Bryx-Ogrodnik

17 kwietnia 2013 r. 42,YIIV2O13
\Y Sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spó1ki za
rok 20l] oraz spraNozda]lia finansowego Spólki za rok obroto\ry
)0t2

l7 kwietnia 2013 r. 4i/v0v2013
w Sprawie oceny spralvozdania Zarządu f dfiałalności Grup}
Kapjtałowej RAFAMET za Iok 20l2 oraz skonso]idorYanego
sprawozdania finansolvego Grupy Kapitałowej RAFAMET za
rok obroto\ry 2012

l7 krvietnia 2013 r. 14lVItr/2013w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podfiale z'vsku Z ]ar
ubiegry-ch

17 kwietnia 2013 r. 45/VIIV2013$ sprawic opinii do wniosku farządu o podzia|e zvsku za rok
obroto$] 20 I 2

17 kwietnia 2013 r. 46/Ąr'III/2013w Sprawie opinii dot' udzielenia absolutoriunr Prezeso\\ i Zarządu
spółkiZ wykonania obowiąfków fa rok obrolowy 20]2

17 kudętnia 20l3 r. 47lĄ./lII/2013w Spra.Wi€ opinii dot' udziel€nia absolutorium Wicęprezęsolvi
Zarządu spółki z \rykonania obort,iąd!ów za rok obrotoĘ'2012

17 kwie tn ia  201.1  r . 48iryIIV20li w spraNie opńii dot' udZielellia absolutorium wiceprezesolvi
Zarządu spółki z $}konania oboviąfkórv za rok obroto*} 20l2

17 k\ietnia 2011 r. 49/Ą/IIL/2013w Sprawie przJ]ęcia spra!łozdania Rady Nadzorczej z
dzjalalności s roku 20l2

17 kwietnia 2013 r. 50/Ą/III/20]3w Sprawie ustalenia liczby członków zarza3u Fabrj-ki obrabiarek
RAF^MET s'A' na nowa.pięcioletniąkadencję

17 kwietnia 2013 r. 51/V V2013 w sprawie powołania Prezesa Zarządu D)'rekora Nacze]nego
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

17 kwietnia 2013 r. 52Nrrr/2013w Sprawie polvołania wiceprezesa Zarządu - Dyrekora
HandloB,ego Fabry-kj obrabjarek RĄFAMET S.A'

4 częrwca 2013 r.
(Iryb kolcŚpondcnc)jn))

53/Ą/IIV2013w sprawie tlyboru podmiotu upraMionego do badania i
przeg]ądu sprawof dań I]nanso|vycb

27 crerwca 2011 r. l/Ix/2011 w sprawie \yboru Prze\łodniczącego Rady Nadzorczej
RAFAMET S.A.

27 czet\.\ca 2013 r. 2ltx,l2013 !v spra{ie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RĄFAMET S'A'

27 częrwca 20l3 r. 3ĄX/2013 w sprawie \ryboru Sekretarza Rady NaŁorcfej RAFAMET s'A.

27 czern'ca 2013 r. 4UXt2013 !v sprawie przy lania pre! i rocznej za 2012 r' czloŃom Zarządu
Spółki

27 częrwęa 2013 r' 5trxt2013 iv sprawie powołanja cz}onła Komitetu Aud}tu

27 czerwca 2013 r. 6D{t2013 w sprawie powolania czlonka Komitelu Audytu

2,7 częr*ca 2073 r. '71rx12013w spraNie pos,ołania członka Komitetu Audfu



3' TEMATYI.Ą PoS]EDZEŃ RĄDY NADZoRCZEJ

Do najwazniejszych spra\ł' poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

. omawianie wyników ękononriczno - finansortych zakończenia rcku 2012 i ich ocena'

. zapoznanie się f podstawolłymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki

obnbiarek RĄFAMET s'A. i Grupy Kapitałowej,

. podział fvsku za 20l2 I'.

. \\,'Ybór firmy audytorskiej bada.jĄcej sprawozdanie Spółki za lok 2013.

. prz'r.jęcie założeń Planu techniczno - ekonomicznego na 2013 r'.

. wybór Zarza3u Spółki na kolejną kadencję,

. nonitolowanie kontraktacji produktów Spółki oraz biez4cej realizacji programu

sprzedaŹy \\Taz z analizą odchyleń od przyjętego budżętu.

. bieŹące omawianie osiąganych wyników ekonomiczno - finansowych.

. anaLiza i bieżaly monitoring s;.tuacji w spółce zależnej Zespole odlewni RĄFAMET Sp'

z o.o' \yftf z ana|iząproponowarrych działań sanac},jnych dla tego podmioti',

o przyznanie CzłoŃom Zarządu pren,fi rocznej za20|2 r..

. analiza projektu budowy Hali Montażu II wraz z analizą wpływu inwestycji btrdorr'y hali
prodŃcyjnej na efekt1wność i rozwój spółki RAII\MET S.A.

Na kazdym posiedzeniu Rady do stałych punłtó\ł' porzalku obrad należałoI

. przyjęcie protokołu z poprzedńego posiedzenia.

. ocena \\yników ekonomiczno - finalsowych Spółki na podstawię dokumentów.

maLerialó$ oraz in|ormacji Zarządtl

o informacje o działalności Spółki narastająco wc \ł'szystkich miesiącach 2013 r',
r ana]iza backlogu Spółki na rok 2013 i okresy przvszłc:

. spra\ĄT bieżase. w ramach których pŹekazy\Ą'ane były infomacje o działalności Spółki

nie objęte porz4dkiem obrad'

Z9odnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami działania Komitetu Aud}.tu
(wyłonioDego spośród Czło[ków organu nadzolcfego)' jcgo główrrym zadaniem jest

doladztwo na rzecz Rady lv kwestiach \'laściwego wdrażania zasad splawofda\'r'czości

budżetowej i finansowej Spółki, kontroli wewnętżnej Grupy Kapitałowej Fabryki obrabiarek

RĄFAMET S'A. oraz współpraca z biegłymi ręwidcntami Spółki. Komitet Audytu wspierał
Radę Nadzorczą w \Ą'Ykonywaniu statuto\łych obowiązków, polegających na bieŻącym



monitorcwaniu sp.awofdawczości finansowej' skuteczności systemów kontoli we\łnęhfnej,

aud}tu we\'mętŹnego oraz zatządzartia ryzykiem. wykon1.wania czynności rewizji

finarrsowej, ni€zależności biegłego rewidenta i podmiofu uplawnionego do badania

sprawozdali finansowych' Komitet Audytu na bieżąco podczas posiedzeń Rady przedkładał

jej informacje na temat swojej działalrrości oraz przekaz1.wał swoje spostżeżenia i zalecenia.

4' CZ\T{NoŚCI KoNTRoLNE RĄDY NADZoRCZEJ

Rada wykorzystując swoje statutowe upnwnienia sprawowała nadzór nad działalnością

Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły \"/

czasie całego lok.u oblotowego' otrzymując od Zarząd\I Spółki wszelkie niezbędne do

wykony\^ania s$oich cz;nności in|ormacje'

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET' rt'

tym kontlolę faktyczną działalności i inicjatyw Zatządu oraz kontrolę pod względem

celowości i racjonalrrości gospodarki Zarządu.

w w}?ełnieniu obowiąfków wynikających z alt. 382 s 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała

oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdarria finalsowego za 2013 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnenru Zgromadzeniu Spółki. Rada

Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje

obowiązki w 2013 roku.

Wiceprzewodnicząca Joanrn Bryx.ogrodnik

Seketarz - Marcin Siarkowski

członek - Michał Rogatko

Członek . Jarrusz A' Strzępka

Członek - Michał Tatarek
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