KuźniaRacjborska,16'04'2014|'

UcHwAŁA NR t1llx/2ol4
Rady Nadzorczei,,MFAMET" S-A.
z dnia 16 kwietnia2014 r.
w aprawieoceny sp]awozdaniazażądu z działa|ności
spółki za .ok 2o13
oraz śprawożdania
finan5owegospółki za rok obrotowy2o13.
1' Rada Nadzorcfa'działając
na podstawieań' 3B2 s 3 k's'h-oraz s 21 statutuspÓłki''RAFAMET'
s'A' pozapoznaniU
s]ęz opiniąi rapońembiegłego
rewidenta
f dnia2'1'03'2014
r':
1) pozyttĄ/vnie
opiniujesp|awozdanie
za|ząduz działa|ności
spółkiza rok 20'13oraz sprawozda.
n]efinansowespółkiza rokobrotowy2013obejmujące:
a) lnformację
dodatkowąop|zyjętych
zasadachrachUnkowości'
b) sprawofdaniez sytuacj]finansowejsporządzonena dzleń 31 grudnia2013 roku'które po
stron]eaktywówi pasy.WÓW
zamykasię sumąl54.386.'l,16,88
zł(stopięćdziesiąt
czterymi
|ionytrzystaosiemdzies]ąt
szeŚÓ tysięcysto czterdzjeścj
sześćzłotych osiemdziesiąt
osremgroszyJ,
c) rachlnek zysków i stratfa rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2013 rokL]Wykazujący fysk nettow wysokości
2.014.l46'54zł(dwamilionycz|ernaśc]e
tysięcysto czterdzjeŚcl
sześćzłotychpięćdzlesiąt
czterygrosze)'
d) sprawozdanie
z całkowitych
dochodÓwfa rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2013
rokuwykazującedochódw wysokości
2.163.297,95
zł(dwami|ionysto sześćdziesiąt
t|zy
tysiącedwieŚciedzieWięćdziesiąt
plęćgroszy)'
siedemzłotych
dzjewięćdfiesiąt
e) sprawozdanieze zmianw kapita|eWłasnym
za rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudn]a
2013 roku wykazującezrnniejsfeniekapitałLr
własnegoo kwotę8{7.687,65zł (osiemset
siedemnaście
tysięcysześcset
pięcgroszy),
osiemdziesiąt
siedemzłotychsfeśćdziesiąt
plenjęhychza rokobrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2013
f) sprawozdanie
z przepł}Ąvów
rokuWykazujące
zmniejsfeniestanuŚrodków pienięznychnettoo kwotę1.289.757,22
z|
osiemdfiesiątdziewięÓtysięcysiedemsetpięćdziesiąt
siedemzłoUedenmi|iondwieście
tychdwadzieścia
dwa grosze).
g) oraz dodatkoweinformacje
] objaśnien]a'
2) stwierdza.ze wyżejwymienlonedokumentysporządzonezostałyprawidłowo
iW sposób Że
te]nyodzwiercied|ająsytuacjęmajątkowąf]nansowąwynikfinansowyi rentownoŚć
jednostk]'
3) wnosido Walnegozgromadfeniao zatwierdzenie
sprawozdania
zaŻądu z działa|ności
spÓłki
za |ok 2o13ońz sp|awozdania
flnansowego
spo]kiza rok obrotowy
2013'

zaĘcznikiemdo niniejśzej
uchwavjest 'ocena RadyNadzorczejz badaniasprawozdania
zaządu
spółki orgf sprawozdaniafinansow€go Fabryki obrabiarekMFAMET s'A. za
z dz|ala|ności
2013r.'
jawnym.
w głosowaniu
Uchw€h zostałapodjętajednogńośnie
Uchwała
Wchodziw życiez dnigmpodjęcia.

JoannaEryx-Ogrodnik

MichałRogatko

Marcin Sia*o.!,ski

Januv A. strzępka

MichałTatarek

C-ł..ę#.

KuźniaRaciborska,16'04'2014|,

ucHWAŁA NR 1z|v2014
Rady Nadzorcżei,,RAFAMET''s.A.
z dnia 16 kwietnia20{4r.
w sprawie oceny sprawozdaniazaŻądu z działa|ności
Grupy Kapit.toweiMFAMET za rok 2013
oraz skonso|idowanegosptawozdaniafinan6owegoGrupy KapitałoweiMFAMET
za rok obrotowy2013.
1' Rada Nadforcza'dzia|ąącna podstawieań' 382 s 3 k,s h' oraz s 21 statutuspołki'RAFAI\/jET'
s'A', po zapoznaniu
sięz opinią raportern
bległego
rewidenta
z dnia21'03'20'l4
r]
1) pozytywnle
opiniujesprawozdanje
Zalząduz działa|nośc
GrupyKapitałowej
RAFAMET za rok
2013 oraf skonso|idowane
sprawozdanieflnansoweGrupyKaptałowejRAFAMET za rok ob|otowy2013obejmujące:
a) informację
dodatkowąoprzyjętych
zasadachrachunkowości'
b) skonso|idowane
sprawozdaniez sytuacjifinansowejspo|ządzonena dzień 31 grudnia
2013 roku.które po stronieaktywóWi pasyvóWzamykasię sumą 176.354.226,32
zł(sto
siedemdziesiątsześćm |]onóWt|zystapięćdzlesiąt
cztery tysące dwieściedwadzieścia
szeŚć złotych
tŹydzieŚcidwagrosze),
c) skonsoidowanyrachlnekzysków i stratza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2013
rokuwykafującyzysk nettow Wysokości
'.656.925'29złUedenmi|ionsfeścsetpięćdzie'
plęćzłotych
siątsześćtysięcydzjewięÓset
dwadzieścia
dwadzieścia
dfiewięćgroszy).
d) skonsoidowanesprawofdaniez całkowitych
dochodówza rok obrotowyod 1 styczniado
31 grudnia2013 rokuWykazujące
dochód w wysokości
l.766.976,39fł Uedenmi|ionsie.
demsetszeŚćdziesiątsześćtysięcydziewięćsetsledemdziesiąt
sześcz]otychtżydz]eścl
dziewięćgroszy),
e) skonso|idowane
sprawozdanie
ze zm]anw kapita|eWłasnym
za rok obrotowyod 1 stycfnia
d0 31 grldnia 2013 roku wykazljącevErost kapitałuWłasnego
o kwotę42l.366,09zł
(czterystadwadzieścia
jedentysięcytrzystasześćdzlesiąt
sześćf|otychdzlewięćgroszy),
f) skonso|idowane
pienięznychza rok obrotowyod 1 stycznia
sp.awozdanlez pŻepłtĄĄ'óW
do 31 grudnia2013 rokLrwykazującezmnlejszeniestanu środkÓwpieniężnych
nettoo
kwotę945.053'8{zł (dziewięćset
pięć tysięcypięćdzjesiąt
czterdzieści
t|zyfłoteosern.
.l7iA.i.t

iAdAń

nr.c,V\

g) olaz dodatkowei1.o.Tacle i obJaśn
e"ia

2) stwierdza,żewyżejwymienionedokumentysporządzonezostalyprawidłolt,o
iw sposób Żetg|nyodaviercied|ają
sytuacjęma'iątkową
finansowąwynikfinansowyi rentowność
GrupylGpitałowej,
3) wnosido Walnegozgromadzeniao zatwierdzenie
sprawofdaniazafądu f działa|ności
Grupy
Kapitałowej
MFAMET za rok2013orazskonsoIidowanego
sprawozdania
finansowego
G.upy
Kapitałowej
RAFAMETza rokobrotowy2013.
Uchwała
jednogłośnie
zostatapodjęta
jawnym'
w głosoweniu
uchwalawchodziw życiez dniempodjęcia.

JoannaBryxogrodnik

MichałRogatko

MarcinSiarkowski

JanuszA' strzępka

|\4ichał
Tatarek

#..€#.

Kużnia
Raciborska.
16.04.2014
r'

ucHwAŁA NR l3,|x,izol..
R.dy t||(żołEz.|
s.A"
"RAFAIET"
z dnL lS l(wLtrl. 20la r.
w.prawle opinl|do *nboku z.tzldu o podz|.|g:y!ku z |.t ubi.głych.
1 . Rada Nadzorcza.dziatającna podstawieart.382 s 3 k.s.h.oraz s 21 stafutuspółki'RAFAMET'

s.A.,pozapoznaniu
sięz wnioskiem
zafądu:

propozycję
podziału
opin;uje
1) pozytywnie
zysku|atubiegłych
w wysokości
l1.4l3'7l zł(jedenajedengroszy) z przefnaczeniemna
Ście tysięcyczterystat|zynaście
złotychsiedemdziesiąt
kapitał
zapasowyspółki'
podziału
2) wnosidoWalnegozgromadzenja
o fatwjedzenie
zyskuz |atUbiegłych.
jawnym.
Uchwatazostatapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
uchwalawchodziw życiez dniempodjęcia.

JoannaBryx-Ogrodnik

fulichał
Rogatko

MarcinSiarkowski

JanuvA. stŻępka
MichałTatarek

c*..ę:<

KuŹniaRaciborska,16'04'2014|

UcHWAŁA NR 14/|x'/2o14
Rady Nadzorczel,,MFAMET" S.A.
z dnia 16 kwietnia2014 r.
w sp.awie opinii do wniosku zarządu o podzia|ezysku 2a rok obrotowy2013.
Rada Nadzorcza'działając
na podstawieart' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutuspołki''RAFAMET''
s'A'' po zapoznanu s ę z wn]oskiemzaŻądu negatyłVnje
opiniujepropozycjępodziału
zysku netto
za rok obrotowy2013 w wysokości
2.0l4.l46,54zł(dwami|ionycfternaŚcietysięcysto cfterdzieścisześćzłotychpięćdziesiąt
czterygrosze)z p|zeznaczeniem
na kaptałzapasowyspółki,
p.feznaczeniezysku nettoza rok obrotowy2013W wy
JednocfeŚnieRada Nadzorczaproponu]e
zł(dwamj|lony
sokości2.014.{46'54
czternaŚcietysięcysto czterdzieści
szeŚć złotychpięćdziesiąt
czterygrosze)na:
a) kapitałzapasowyspołki- kwota1.316.34''39złUedenmi|lont|zystaszesnaście
tysjęcytŹyjedenzłovcht|zydzieści
sta czterdzieŚc]
dziewięćgroszy)'
b) wypłatę
d}ĄVidendy
d a akcjonariuszy- kwota647'805'15zł (sześcset
czterdzjeŚcisledemtygroszy),tj' 0',15złnajednąakcję'
sięcyosiemsetpięĆzłotychpiętnaście
c) ZakładowyFundusz Świadczeń soc]a|nych- kwota50.000,00fł (p]ęćdfiesiąt
tys]ęcyzłowcn).
2

Uchwałazostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniujawnym'

3'

lJc|.wa]awchodli w życiez dn err pod,ęcia

JoannaBryxOgrodnik

M chałRogatko

lMarcinSiarkowski

JanuszA' Strzępka

MichałTatarek

KuŹniaRaciborska'
16'a4'2o14
|'

UcHwAŁA NR l5/|x/20l4
Rady Nadzorczoj ,,RAFAMET" S"A.
z dnla t6 kwletnla20t4 r.
w śp.awieopinii dot. udzie|eniaabśo|utońum
Plezesow!zarządu spółki zwykonania obowiąfków za 'ok obrotowy20l3.

1' Rada Nadzorcza'działając
na podstawieań, 382 s 1 k.s'h' oraz s 2,1statLrtuspołki''RAFA|MET'
S.A., wnosi do Walnego ZgromadzeniaAkcjonarluszyo udzielenieabsolutoriumPrezesowi
_ Panu E' LonginowiWonsowiz wykonaniaobowiązkówza
ZaŻądU_ Dyrektorowi
Nacze|nemu
okresod 01.01.2013
r-do 31.12.2013
r.
2. Uchwała
zostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
tajnym'
3

Uchwała
wchodziw zyc|ef dn€ m pod]ęc|a'

JoannaBryx-Ogrodnik

MichalRogatko

lvarcinSiarkowski

JanUŚzA. st|zępka

lvlichałTatarek

Kuźnia
Raciborska'
16'a4.2a14
|'

UcHwAŁA NR l6/|x/20l4
Rady Nadzorczej ,,MFAMEr'

S'A.

z dnia 16 kwietnia20{4 r.
waprawie op|n||doi. udż|e|en|a
abso|uto]ium
W|cepreżesowi
zarządu spólki z wykonaniaobowiązkówza rok obrotowy2013.

1. Rada Nadzorcza.działając
na podstawieań' 382 s 1 k's'h' oraz s 21 statLrtuspółki,,RAFAMET'
S.A. wnosi do WalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyo udrielenieabsolutorium
Wiceprezesowi
_
zarządu Dyrektorowi
Hand|owemu Panu lvlaciejowi
Michalikowiz wykonaniaobowiązkówza
okresod 01.01.2013
r. do 31.12.2413
t.
2' Uchwała
zostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
tajnym'
3

Uchwalawchodfiwzycief dnlempod-ęc|a

JoannaBryx-Ogrodnik

MichałR09atko

Marcin Siafkowski

JanuszA strzępka

lvlichał
Tatarek

KuźniaRaciborska,16.04'2014(.

ucHwAŁA NR 17l|x'/2014
Rady Nadzo.czej,,MFAMET" S-4.
z dnia 16 kw|etnia20l,ł r.
w sprawle oplnll dot. udzieleniaabsolutorium
wicep]ezesowizarządu spóRi z wykonan|aobowiązkówza rck obrotowy20l3.

1

Rada Nadforcfa,działając
na podstawieart' 382 s 1 k,s.h'oraz s 21 statutuspÓłki'RAFAMET'
S.4., wnosi do WalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyo udzielenieabsolLrtorium
Wiceprezesowi
- Panu Rysfardowistryjeckiemuz wkonania obowiązków
Zarządu- Dylektorowi
TechnicznemU
za okresod 01.01.2013
r. do 13.06.2013
f.

2' Uchwała
zostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
tajnym'
3' Uchwała
WchodziW życiez dniempodjęcia'

JoannaBryx-Ogrodnik

MichałRogatko

l\4arcin
Siarkowski

JanuszA' stŻępka

|Vichał
Tatarek

<:-.?'ą

KuŹniaRaciborska'16.04.2014
t'

ucHWAŁANR1E,|x/2014
Rady Nadzorczei ,,RAFAMET" S-A"
z dnia {6 kwietnia2014..
v{aprav{ie prztłęc|asprawozdania Rady Nadzo]cze! z dzlała|nościw .oku 2013.
'1. Rada NadzorczapŻyjmuje
Rady NadzorczejFabrykiobrabiarekRAFAN4ETs.A. w
,'sprawozdanie
KuŹni Raciborskiejz działa|ności
w okresie od 01.01'2013r. do 31,12.2013.'', które stanowi
zaĘcznikdo niniejsfejuchwały.
jawnym'
2. Uchwała
zostalapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
3. Uchwała
wchodziwżyciez dniempodjęcia'

JoannaBryx-Ogrodnik

lvlichał
Rogatko

l\4arcin
Siarkowski

JanuszA. stzępka

lvlichałTatarek

C-:?,ę=:<

