
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A. w Kuźni Raciborskiej

z DzIAŁAINoŚcI w oKRESIE oD 01 .01.2012 r. Do 3l.12.2012 r,

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2012 był kolejnym okesem bardzo dobrej współpracy z

Zarządem Spółki, zarórłno podczas regulamych posiedzeń, jak i w trakcie roku oblotowego.

Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla fuŃcjonowania Spółki kwestie, Przy cfyln

najwazniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników firransowych' prowadzonej dziatalności

operacyjnej, aspektów funkcjonowania spółki zaleznej Zespofu odlewni RĄFAMET Sp' z

o.o., zabezpieczelia spółki przed negatywnym wpływem uwarunko\ł'ań

nral<roekonomicznych, sprart'ozdań i p1anów pracy kontroli we$nętrznej i zarządzanta

zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka, organizacji obszalu controllingu olaz projektu

inwestycyjnęgo w postaci budowy hali montażu, zwiększaj4cego zarówno konkurenc;.jność

jak i możliwości produkcyjne Spółki.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane f

fuŃcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały

wszystkię zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodrie z

obowiązując1m pnwem' a także bieżącymi potrzebami analify dfiałalności operacyjnej.

Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada zamieszczono w dalszej części

Sprawozdania.

Biorap powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej' Rada jest dobrfe przygotowana do

wykon1wania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób

właściw].' gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych dziedzinach

jej działalności. Profile me5toryczne Członków Rady pozwalają na dokon}.wanie

wieloaspektowej analizy wszystkich czynników mogących mieć rtpływ na fuŃcjonowanie

zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej'

1' SKŁAD RĄDY N ADZoRCZEI.

w okesię od 0l stycznia 2012 r. do 31 grudnia 20i2

obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:

. Przewodniczący RN Michał Kaczmarzyk.

r. Rada Nadzorcza SpóJki Fabryka

'[U'



Z.ca Przewodniczącego RN Szymon Ruta,

Sekretarz RN - Marcin Siarkowski,

Członek RN _ Janusz A. strzępka,

Członek RN _ Michał Rogatko,

członek RN - Michał Tatafek'

Wszyscy członłolvie Rady Nadzolczej lepręzentują wysoki poziom przygotowania

zawodowego, wynikający z posiadarrych kwalifikacji i stopń naukowych omz doś]i/iadczenia

w zakresie zarządzalia, markętingu i prawa. Zyciorysy Członków Rady dostępne są na

stronie intęmetowej Spółki'

Po zakończęniu roku obrachuŃowego, w dniu 25 stycznia 2013 r. rezygnację z zasiadania w

orgarrie nadzorcz1m Spótki złożył Pan szymon Ruta' Na posiedzeniu Rady w dniu 12 lutego

2013 r' Rada dokonała kooptacji nowej Członkini w osobie Pani Joanny Br1x-ogodnik'

2. W\'KAZ TERMINÓW PoSIEDZEŃ RADYNADZoRCZEJ.

W okesie sprawozdawcz1'rn Rada Nadzorcza zebrała się w następujących teminach:

2l .0f .2012 r .

25 .04 .2012 r .

05.06.f012 r.

11.09.201.2 r.

04.12.2012 t.

Posiedzenia zwobrvane były w trybie złryczajnym z wcześniejszym pisemnym

zawiadomieniem wszystkich członków Rady o teminie, miejscu i przewid1'lvanym porządku

obrad. Spotkania odb1.wĄ się w siedzibie Spółki w Kruni Raciborskiej lub siedzibie

akcjonariusza wiodącego - Agencji Rozwoju PŹemysłu S.A. w walszawie'

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim

rłyprzedzeniem pozvlalającym na zapoznanie się z całokształtem przedmiofu obrad przez

wszystkich Członłów olganu nadzolczego'



3. TEMAT'ITA POSIEDZEN RADY NADZORCZEJ.

Do najwazniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należa|y:

o omawianie w)ników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2011 i ich ocena'

. zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki

Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitalowej,

o podzial zyskt za 20ll' t.,

o wybór firmy audyorskiej badającej sprawozdanie społki za rok 20l2,

o payjęcie za|ożeń planu techniczno - ekonomicznego na 2012 r.,

. monitolowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu

spl?ed&ry w|az z analizą odchyleń od przyjętego budżetu,

o bieżące omawianie osiąganych wyników ekonomiczno - finarrsowych,

. sytuacja ekonomiczna spółek grupy RAFAMET,

o ala|iza i bieŹący monitońng sytuac.ji w spółce zaleznej Zespole odlewni RAIAMET

Sp' z o'o' wraz z rozliczenięm projektu inwestycyjnego realifowanęgo pEez ten

podmiot,

. ana|iza proponowanych działń sanacyjnych w Zespole odlewni RAIAMET sp. z

o.o.

o przyznanie Czlonkom Zarządu premii roczną za 201| r'

. analiza projektu budowy Hali Montażu II vraz z analizą wp\'wu inwestycji budowy

hali produkcyjnej na efekt}'wność i lozwój spółki RAIAMET s.A.

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządku obrad nalęzało :

o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

o ocena wyników ekonomiczno - finansowych Spółki na podstawie dokumentów'

matedałów olaz inJormac::I Z^tządu'

o informacje o działalności spółki narastająco we wszystkich miesiącach 2012 r.'

. splawy bieŹące. w ramach których przekazywane były informacje o działalności

Spółki nie objęle porządkiem obrad,

o przyjęcie informacji o stanie realizowanych przez Spółkę kontraków handlow},ch.

Zgodrue z pŹyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami działania Komitefu Audy'trr

(wyłonionego spośród Członków organu nadzolczego), jego głównym zadaniem jest

doradztwo na vecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości

budżetowej i finansolvej Spółki, kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej Fabryki obrabiaręk

, \^



RAFAMET S.A. oraz współpraca z biegĘmi lęwidęntami Spółki. Komitet Aud1'tu wspierał

Radę Nadzorczą w Wykonywaniu stafutowych obowiązków, polegających na bieżąc}m

monitolowaniu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,

aud}tu we\łnętznego otaz zwządzńia ryzykiem' wykon1.wania czynności rewizji

finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych. Komitet Aud}tu na bieżąco podczas posiedzeń Rady przedkładał

jej informacje na temat swojej działalności olaz przekazywał swoje spostżeżenia i zalecenia'

4. czYNNoŚcI KoNTRoLNE RĄDY NADZoRCZEJ.

Rada wykorzystując swoje stanltowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością

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

czasie całego loku obrotowego, otzymując od Zarządl Spółki wsfelkie ńezbędne do

wykonywania swoich czynności informacje.

Cz}'nności nadzorczę obejmowĄ działalność Spółk i Grupy Kapitałowej RAIAMET, w

tym kontrolę faktyczną działa]ności i inicjatyw Zarządl otaz kontlolę pod względem

celowości i racjonalrrości gospodarki Zarządu.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z ań. 382 s 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała

oceny sprawozdania Zarządu z działalrrości Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r'

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki' Rada

Nadzolcza wnosi o udzielenie absolutońum wszystkim człoŃom Rady lealizującym swoje

obowiązki w 2012 roku'

Przewodniczący Michał Kaczrnarzyk

Sek1etaż _ Marcin siarkowski

członek JoannaBrl{-ogrodnik

Cz.łonek _ Michał Rogalko

członek Janusf A' strzępka

członek _ Michał Tatarek
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