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21'04'2015
r

ucHwAŁA NR 26/|x/20l5
Rady Nadzo]cż€ J ''MFAMEr'

s.A.

z dnia 2l kwi.tnia 2015 r.
w sp]aw|goceny sp.awozdani. zar.ądu z działa|ności
spólk| za rok 2014
o]az ap]awozdaniafinan5ow.go spółkiza ]ok obrotowy2014.
1' Rada Nadzorcfa.dfiałającna podstawieart' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutuspółki'RAFAMET'
s'A' po zapoznaniusię z opiniąi raportembieglegorewidentaz dnia20'03.2015r':
1) pozytywnie
opiniujesp.awozdaniezaządu z działa|ności
społkiza rok 2014 otaz sprawozdaniefinansowespółklza rokobrotowy2014obejrnujące:
a) informację
dodatkowąoprzyjętych
zasadachrachunkowości
b) sprawofdaniez sytuacjifnansowejsporządzonena dzień 31 grldnia2014 roku'które po
stronieaktywÓWi pasywówfamyka się sumąl49.945.275,51
fł (stocfterdzieści
dzjewięć
pięćiysięcydwieście
pięćfłotychpięćmj|ionówdziew.ęćset
czterdzjeścj
siedemdziesiąt
dziesiątjedengroszy)'
c) rachunekzysków. stratza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2014rokuwykazujący
zysk nettow wysokości
766'102'39fł {siedemset
sześćdziesiąt
sfeśćtysięcysto dwazłote
groszy)'
t|zydzieści
dzieWięć
d) sprawozdanie
z całkowiĄ/ch
dochodóWza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2014
rokuwykazującedochód w wysokości
602.205'14zł(sześćset
dwa tysiącedw]eŚciep]ęć
gloszy)'
złotychczternaście
e) sprawozdanie
ze zmianw kapitalewlasnymza rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia
2014 roku wykafującefmniejszeniekapitałuwłasnegoo kwotę95.600'0'|fł (dfiewięćjedengrosz)'
dziesiątpięćtysięcysześćset
złotych
pieniężnych
f) sprawozdanie
z przepłFłóW
za rokobrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2014
roku Wykazujące
zwiększeniestanu środkÓwpieniężnych
nettoo kwotę,l.,|58'056'03
zł
sto pięćdziesiąt
osiemtysięcysześćdzlesiąt
sześcflotychtŹy grosfe)'
Uedenmi||on
g) orazdodatkoweInformac]e
i objaśnIenia
2) stwierdza.że Wyżejwymienionedokumentysporządzonezostałyprawidłowo
iw sposób Żejednostki,
te|nyodzwierciedlają
sytuacjęmajątkowąfinansowąwynikfinansowyi rentowność
3) wnosido Walnegozgromadzeniao fahv]erdzenie
sprawozdania
zaŻądu f dfiała|noŚci
spólki
za rok2014oraz sprawozdania
finansowego
spÓłk]fa rokobrotowy2014

jest
2. zaĘcznikiemdo niniejszejuchwały

zaządu
"ocena RadyNadzorczejz badaniasprawozdania
z działalności
społkioraz sprawozdaniafinansowegoFabryki obrabiarek RAFAMET s.A. za
2014t.'

jawnym.
3. lJchwała
zostałapodjętajednogłośnie
w głosowaniu
4' Uchwała
wchodziwŹyciez dniempodjęc'a'

- Marcinsiarkowski
PŻewodniczacv

_ AnetaFa|ecka
zastępcaPŻewodniczącego

/f:t:/

członek- PjotrRegulski

członek- |Vichał
Rogatko

członek- l.ilichał
Tatarek
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ucHwAŁA NR 27l|v20l5
Rady Nadzorczel,,MFAMET" S.A.
z dnia 21 kwl.tnla 2015 r,
w sPrawl€ oceny aprawozdaniazarząd! z dz|.la|ności
Grupy KapitałoweiRAFAMET ża rok 2014
oraz akonso|idowanegosplawozdan|aflnan3owegoGrupy KapitałoweiMFAMET
za rok obrotowy 2014.
1' Rada Nadforcfa.dzia|ąącna podstalvieań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutuspółki'RAFAlvlET''
s,A' po zapofnaniusię z opiniąi raportembieg]egolewidentaz dnia20'03.2015r'
1) pozytywn
e opin]u]e
sp|awazda^ie
zażądu z dfiała|noŚci
GrupyKapltalowej
RAFAMETza rok
2014 olaf skonsoidowanesprawozdaniefnansoweGrupy Kapitałowej
RAFAMET fa rok ob'
lotowy20'14obe]rnujące:
a) informację
dodatkowąop|zyjętych
zasadachrachunkowoŚci'
sprawozdaniez sytuac]ifinansowejspo|ządzonena dzień 31 grldnia
b) skonso|idowane
2014 roku.które po stronieak$r,vówi pasylvówfamyka się sumą174'212.115,75
f| (sIo
siedemdziesiąt
czterymi|ionydwjeście
czlerdzieści
dwa tysiącesto piętnaście
fłotychsie.
pięćgroszy)'
demdziesiąt
c) skonso|idowany
rachunekzysków i stratza rok obrotowyod 1 styczna do 31 grldnia2014
roku wykazującyzysk nettoW wysokości900.466'20zł (dziew]ęcset
tysięcyczterysta
groszy)'
sześćdziesiąt
sześćzłotychdWadzieścia
d) skonso|idowane
sprawozdanie
z całkowitych
dochodówza rok obrotowyod 1 styczniado
31 gludnia2014 roku wykazującedochód w wysokości
597.435'22z| (pęćsetdziewięć'
pięćzłotychdwadzieścia
dzies]ątsiedemtysięcycfterystatrzydzieści
dwagrosze).
e) skonso|idowane
sprawozdanie
ze zmianw kapjtalewłasnym
za rok obrotowyod 1 stycznja
do 31 grudnia2014 rokuwykazującespadekkapitałU
własnego
o kwotę100.369'93fł (sto
0

lysięcytrzystasześćdziesiąt
dziewięćzłotychdziewięćdziesiąt
tŻy grosze)'
pieniężnychza rok obroiowyod 1 stycznia
skonso|idowane
sprawozdaniez przepływów
pienięznych
do 31 grudnia2014 rokuwykazującefwięksfeniestanuśrodków
nettoo kwo.
tę,|.244'037,4a
z| |eden mi]iondwieście
cfteldzieści
czterytysiącetlzydześcisiedeń fło
tychczterdzieści
osiemgroszy)

g) oraf dodalkowenforrracjei objaśn|eria
2) stwierdfa.ze wyżejwymienionedoklmentysporządzonezosta1ypraw]dlowo
iw sposób Źe.
te|nyodzwiercied|ają
sytuacjęmajątkowąfinansowąwynikfinansowyi lentowność
GrupyKapitałowej'

3) wnosido Wa|negozgromadzeniao zatwiedzeniesprawozdania
ZaŻąduz dziala|ności
Grupy
Kapitałowej
RAFAlvlETza .ok 2014 oraz skonso|idowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitalowej
MFAMET za rok obrotowy
2014.
jawnymstosunkiemgłosów:
2' Uchwała
zostałapodjętaw głosowaniu

-

"za' ......t.'.......,

-....0......-...,
"przeciw"
się''- .'''9' '.'.'-'.
"wstrzyńujących
3' Uchwała
wchodziwżyciez dniempodjęcia.

- Marcinsiarkowski
PŻewodniczacv

- AnetaFa|ecka
ZastępcaPPewodniczącego

_ PiotrRegu|ski
członek

ft""łsx-

członek- MichałRogatko

członek- N4ichał
Tatarek
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UGHWAŁA NR 28/|x'/20l5
Rady Nadzorczol,,MFAMET" S-A,
z dnia 21 kwletnia2015 L
w aprawio op|n||do wn|ąśkuzarfądu o podzia|€ zysku za ]ok ob.otowy 20lil.
Rada Nadzorcza'działając
na podstawieań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statLrtuspÓłki,,RAFAMET'
s.A', po fapohaniu 5ię z wnloskiemzarządunegattĄ'nie
opiniujepropofycjępodziału
zyskunetto
fa rok obrotowy2014 w WysokoŚci766.102'39zł(siedemsetsześćdziesiąt
sześćtysięcysto dwa
złotetŻydzieści
dziewięćg|oszy)z pfezńaczeniemna kapitał
zapasowyspółki.
2, Jednocześnie
Rada Nadforczaproponujeprzeznaczenie
zysku nettoza rok obrotowy2014 w wysokości766'102'39zł (siedemsetsześćdz.esiąt
sfeŚć tysięcysto dwa fłotetżydzieści
dziewięć
9rosfy)na:
jedentysięa) wypłatę
dylv]dendy
d|aakcjonariuszy- kwota43,l.870,10
zł(czterystatrzydzieści
groszy).|j'0'10złnajednąakcję'
cy osiemset
siedemdfiesiąt
złotych
dziesięć
b) kapitałzapasowyspółki- kwota334.232'29zł(trzystatfydzieścicfteryiysiącedwieście
|rzydzieści
dwazłotedwadzieŚciadziewięćgroszy)'
jawnymstosunkiemgłosóW:
3' Uchwalazostałapodjętaw głosowaniu

4' Uchwała
wchodziw życief dniempodjęcia.

- MarcinSiarkowski
Przewodniczacv

_ AnetaFa|ecka
zastępcaPŻewodniczącego

cfłonek- PiotrRegu|ski
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ucHWAŁA NR 29nv2015
Rady Nadzorczel,,MFAMET" S.A.
z dnia 21 kwletnia2015r.
absoluto um
wsprawie opinii dot' udŹ|elen|a
Prezesowizarządu spółki z wykonaniaobowiązkówża iok obrotowy2014.

'1' Rada Nadzorcza,działając
na Podstawjean. 382 s 1 k's'h. oraz s 21 statutuspołki,'RAFAMET',
s.A', wnosi do Walnego zg|ońadzenia Akcjonariuszyo udzie|enieabso|utoriumPrezesowi
zażądu - Dyrektorowi
Nacze|nemu- Panu E' LonginowiWonsowiz wykonaniaobowiązkówza
t.
okresod 01.01.2014
r.do 31.12.2014
2 . Uchwała
zostałapodjętaw głosowaniu
tajnymstosunkiemgłosów:
_ , p Ż e c i v , '- ' ' ' ' Q . ' ' ' ' . ' ' ' '
się''- ...'.?
''WstŻymujących
wchodziwżyciez dniempodjęcia.
3' Uchwała

- Marcinsiarkowski
Pżewodniczący

- Aneta Fa|ecka
zastępcaPŻewodniczącego

- Piot|Regu|ski
członek

członek' MichałRogatko

członek- |\4ichał
Tatalek
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ucHwAŁA NR 30l|x'l201
Rady NadzorczoJ,,MFA ET'' S-4"
z dnia2t l(wlstnla2015r.
w sprawieopiniidot udzlolonlaabsolutorium
Wiceprrz$owl zar.ądu spótk| z wykon.n|aobowiązkówza rok obrotor.vy2014.

na Podstawieart' 382 s 1 k's'h' oraz 9 21 statutuspołki'RAFAMET'
1 . Rada Nadzorcza'działając
Wiceprezesowi
S.A., wnosi do WelnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyo udzielenieabsolutorium
_ Panu |Vaciejowi
Michalikowiz wykonaniaobowiązkówfa
zaządu - Dyrektorowi
Hand|owemu
t.
okresod 01.01.2014
r.do 31.122014
tajnymstosunkiemqłosów:
2 . Uchwała
zostaPpodjętaw głosowaniu
- , , p t z e c i v ' -/ ' . . . . . Q . . . . . . . . . ,

się''. '..'o
''wstżymujących
3' UchwatawchodfiWżyciez dniempodjęcia.

- MarcinSiarkowski
Przewodniczacv

- AnetaFalecka
zastępcaPrzewodniczącego

Czlonek- PiotrRegulski
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cz]onek- MichałRogatko

cfłonek- |\4ichał
Tatarek
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ucltwALA NR 3t/txr20t5
R.dy Nadzorcżc|''RAFAMET'' sń.
z dnia2l kwlotnla2015r.
w 8prawieprłyjQc|..pr.wozdan|a Rrąr Nrdzorczejz dz|rł!|noćciw rołu 2014'

1. Rada NadzorczapŻyjmuje'sprawozdanieRadyNadzorczejFabrykiobrabiarekRAFAMETs.A. w
KuźniRaciborskiej
z dzialalności
w okresieod 01.01.2014
|. do 31.12'2014
r''',którestanowi
załącznik
do niniejszej
uchwały.
jawnymstosunkiemgłosów:
2. Uchwała
zostałapodjętaw g|rosowaniu

-

"za'-.....5.........,

- ' p Ż e c i v /- . - . ' . 0 ' . ' . ' ' ' . . '
- ''wstrzymująrych
slę''- ''' 'p

3' Uchwa}awchodfi w Źycief dniem podjęcia.

Pzewodniczący- Marcinsiarkowski

fastępca PŻewodniczącego- Aneta Fa|ecka

- PiotrRegulski
członek
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