
Kużnia Raciborska' 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|g oceny sp.awozdani. zar.ądu z działa|ności spólk| za rok 2014

o]az ap]awozdania finan5ow.go spółkiza ]ok obrotowy 2014.

1' Rada Nadzorcfa. dfiałając na podstawie art' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutu spółki 'RAFAMET'
s'A' po zapoznaniu się z opinią i raportem bieglego rewidenta z dnia 20'03.2015 r':

1) pozytywnie opiniuje sp.awozdanie zaządu z działa|ności społkiza rok 2014 otaz sprawozda-

nie finansowe spółkl za rok obrotowy 2014 obejrnujące:

a) informację dodatkowąo przyjętych zasadach rachunkowości

b) sprawofdanie z sytuacji fnansowej sporządzone na dzień 31 grldnia2014 roku' które po

stronie aktywÓW i pasywów famyka się sumą l49.945.275,51 fł (sto cfterdzieści dzjewięć

mj|ionów dziew.ęćset czterdzjeścj pięć iysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć fłotych pięć-

dziesiąt jeden groszy)'

c) rachunek zysków . strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykaz ujący

zysk netto w wysokości 766'102'39 fł {siedemset sześćdziesiąt sfeść tysięcy sto dwa złote

t|zydzieści dzieWięć groszy)'

d) sprawozdanie z całkowiĄ/ch dochodóW za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

roku wykazujące dochód w wysokości 602.205'14 zł (sześćset dwa tysiące dw]eŚcie p]ęć

złotych czternaście gloszy)'

e) sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2014 roku wykafujące fmniejszenie kapitału własnego o kwotę 95.600'0'| fł (dfiewięć-

dziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych jeden grosz)'

f) sprawozdanie z przepłFłóW pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

roku Wykazujące zwiększenie stanu środkÓw pieniężnych netto o kwotę ,l.,|58'056'03 zł

Ueden mi||on sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdzlesiąt sześc flotych tŹy grosfe)'

g) oraz dodatkowe Informac]e i objaśnIenia

2) stwierdza. że Wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo iw sposób Że-

te|ny odzwierciedlają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i rentowność jed nostki,

3) wnosi do Walnego zgromadzenia o fahv]erdzenie sprawozdania zaŻądu f dfiała|noŚci spólki

za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego spÓłk] fa rok obrotowy 2014



2. zaĘcznikiem do niniejszej uchwały jest 
"ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zaządu

z działalności społki oraz sprawozdania finansowego Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A. za
2014 t.'

3. lJchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4' Uchwała wchodziw Źycie z dniem podjęc'a'

PŻewodniczacv - Marcin siarkowski

zastępca PŻewodniczącego _ Aneta Fa|ecka /f:t:/

członek - Pjotr Regulski

członek - |Vichał Rogatko

,/"?,! "
Lt

członek - l.ilichał Tatarek



Kuźnia Raciborska' 21'04'2015 r

ucHwAŁA NR 27l|v20l5

Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S.A.

z dnia 21 kwl.tnla 2015 r,

w sPrawl€ oceny aprawozdania zarząd! z dz|.la|ności Grupy Kapitałowei RAFAMET ża rok 2014

oraz akonso|idowanego splawozdan|a flnan3owego Grupy Kapitałowei MFAMET

za rok obrotowy 2014.

1' Rada Nadforcfa. dzia|ąąc na podstalvie ań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutu spółki 'RAFAlvlET''
s,A' po zapofnaniu się z opinią i raportem bieg]ego lewidenta z dnia 20'03.2015 r'

1) pozytywn e opin]u]e sp|awazda^ie zażądu z dfiała|noŚci Grupy Kapltalowej RAFAMETza rok

2014 olaf skonso idowane sprawozdanie fnansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET fa rok ob'

lotowy 20'14 obe]rnujące:

a) informację dodatkowąo p|zyjętych zasadach rachunkowoŚci'

b) skonso|idowane sprawozdanie z sytuac]i finansowej spo|ządzone na dzień 31 grldnia

2014 roku. które po stronie ak$r,vów i pasylvów famyka się sumą174'212.115,75 f| (sIo

siedemdziesiąt cztery mi|iony dwjeście czlerdzieści dwa tysiące sto piętnaście fłotych sie.

demdziesiąt pięć groszy)'

c) skonso|idowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 styczn a do 31 grldnia 2014

roku wykazujący zysk netto W wysokości 900.466'20 zł (dziew]ęcset tysięcy czterysta

sześćdziesiąt sześć złotych dWadzieścia groszy)'

d) skonso|idowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 gludnia 2014 roku wykazujące dochód w wysokości 597.435'22 z| (p ęćset dziewięć'

dzies]ąt siedem tysięcy cfterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

e) skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapjtale własnym za rok obrotowy od 1 stycznja

do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitałU własnego o kwotę 100.369'93 fł (sto

lysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt tŻy grosze)'

0 skonso|idowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obroiowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2014 roku wykazujące fwięksfenie stanu środków pienięznych netto o kwo.

tę,|.244'037,4a z| |eden mi]ion dwieście cfteldzieści cztery tysiące tlzydz eści siedeń fło

tych czterdzieści osiem groszy)

g) oraf dodalkowe nforrracje i objaśn|eria

2) stwierdfa. ze wyżej wymienione doklmenty sporządzone zosta1y praw]dlowo iw sposób Źe.

te|ny odzwiercied|ają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i lentowność Grupy Ka-
pitałowej'



3) wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatwiedzenie sprawozdania ZaŻądu z dziala|ności Grupy

Kapitałowej RAFAlvlET za .ok 2014 oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitalowej MFAMET za rok obrotowy 2014.

2' Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
- "za'  - . . .  . .  .  t . ' . .  . . .  . . ,

"przec iw"  
- . . . .0 . . . . . . - . . . ,

"wstrzyńujących się' ' - . ' ' '9' '. '. '- '.

3' Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

PŻewodniczacv - Marcin siarkowski

ft""-Zastępca PPewodniczącego - Aneta Fa|ecka

członek _ Piotr Regu|ski

członek - Michał Rogatko

członek - N4ichał Tatarek

łsx-

pit (



Kuźnia Raciborska. 21'04.20'| 5 r

UGHWAŁA NR 28/|x'/20l5

Rady Nadzorczol ,,MFAMET" S-A,

z dnia 21 kwletnia 2015 L

w aprawio op|n|| do wn|ąśku zarfądu o podzia|€ zysku za ]ok ob.otowy 20lil.

Rada Nadzorcza' działając na podstawie ań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statLrtu spÓłki ,,RAFAMET'
s.A', po fapohaniu 5ię z wnloskiem zarządu negattĄ'nie opiniuje propofycję podziału zysku netto

fa rok obrotowy 2014 w WysokoŚci 766.102'39 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa

złote tŻydzieści dziewięć g|oszy) z pfezńaczeniem na kapitał zapasowy spółki.

2, Jednocześnie Rada Nadforcza proponuje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w wy-

sokości 766'102'39 zł (siedemset sześćdz.esiąt sfeŚć tysięcy sto dwa fłote tżydzieści dziewięć

9rosfy) na:

a) wypłatę dylv]dendy d|a akcjonariuszy - kwota 43,l.870,10 zł (czterysta trzydzieści jeden tysię-

cy osiemset siedemdfiesiąt złotych dziesięć groszy). |j '0'10złnajednąakcję'

b) kapitał zapasowy spółki - kwota 334.232'29 zł (trzysta tfydzieści cftery iysiące dwieście |rzy-

dzieści dwa złote dwadzieŚcia dziewięć groszy)'

3' Uchwala została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosóW:

4' Uchwała wchodzi w życie f dniem podjęcia.

Przewodniczacv - Marcin Siarkowski

zastępca PŻewodniczącego _ Aneta Fa|ecka

cfłonek - Piotr Regu|ski
=,,rt: 4"/4-,,,-

członek - Michał Rogatko

cfłonek - N',lichał Tatarek -'f) " 4 "'



Kużnia Raciborska' 21'04-2015 r'

ucHWAŁA NR 29nv2015

Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S.A.

z dnia 21 kwletnia 2015 r.

wsprawie opinii dot' udŹ|elen|a absoluto um

Prezesowi zarządu spółki z wykonania obowiązków ża iok obrotowy 2014.

'1' Rada Nadzorcza, działając na Podstawje an. 382 s 1 k's'h. oraz s 21 statutu społki ,'RAFAMET',
s.A', wnosi do Walnego zg|ońadzenia Akcjonariuszy o udzie|enie abso|utorium Prezesowi

zażądu - Dyrektorowi Nacze|nemu - Panu E' Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za

okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 t.

odjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:2 .

_ ,pŻec i v , '  - ' ' ' 'Q . ' ' ' ' . ' ' ' '

''WstŻymujących się'' - ... '.?

3' Uchwała wchodziwżycie z dniem podjęcia.

Pżewodniczący - Marcin siarkowski

zastępca PŻewodniczącego - Aneta Fa|ecka

członek - Piot| Regu|ski

członek' Michał Rogatko

Uchwała została p

<;.,9r2-4
/?z o /" /,

członek - |\4ichał Tatalek



Kuźnia Raciborska' 21'04'2015 r'

ucHwAŁA NR 30l|x'l201 5

Rady NadzorczoJ ,,MFA ET'' S-4"

z dnia 2t l(wlstnla 2015 r.

w sprawie opinii dot udzlolonla absolutorium

Wiceprrz$owl zar.ądu spótk| z wykon.n|a obowiązków za rok obrotor.vy 2014.

3' Uchwata wchodfi W życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacv - Marcin Siarkowski

1 .

2 .

Rada Nadzorcza' działając na Podstawie art' 382 s 1 k's'h' oraz 9 21 statutu społki 'RAFAMET'

S.A., wnosi do Welnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi

zaządu - Dyrektorowi Hand|owemu _ Panu |Vaciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków fa

okres od 01.01.2014 r. do 31.122014 t.

Uchwała zostaPpodjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem qłosów:

- , , p t zec i v ' / '  -  . . . . .Q . . . . . . . . . ,

''wstżymujących się'' . '.. 'o

zastępca Przewodniczącego - Aneta Falecka

Czlonek - Piotr Regulski

cz]onek - Michał Rogatko

?"re- 4ł:-

, /

.,1?l t ' 
^

cfłonek - |\4ichał Tatarek



Kuźnia Raciborska' 21.04.20'15 r.

ucltwALA NR 3t/txr20t5

R.dy Nadzorcżc| ''RAFAMET'' sń.
z dnia 2l kwlotnla 2015 r.

w 8prawie prłyjQc|. .pr.wozdan|a Rrąr Nrdzorczej z dz|rł!|noćci w rołu 2014'

1. Rada Nadzorcza pŻyjmuje 'sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A. w
Kuźni Raciborskiej z dzialalności w okresie od 01.01.2014 |. do 31.12'2014 r''', które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała została podjęta w g|rosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
- "za'-. . . . .5.. . . . . . . . ,
- 'pŻec iv/  - . - . ' .0 ' . ' . ' ' ' . . '
- ''wstrzymująrych slę'' - ''' 'p

3' Uchwa}a wchodfi w Źycie f dniem podjęcia.

Pzewodn iczący - Marcin siarkowski

fastępca PŻewodniczącego - Aneta Fa|ecka

członek - Piotr Regulski

członek - |\4ichał Roga&o

członek - l.ilichał Tatarek

ftł-,<
l*

/"f(ć 
(


