
Kuźnia Racjborska, 16'04'2014 |'

UcHwAŁA NR t1llx/2ol4

Rady Nadzorczei ,,MFAMET" S-A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w aprawie oceny sp]awozdania zażądu z działa|ności spółki za .ok 2o13

oraz śprawożdania finan5owego spółki za rok obrotowy 2o13.

1' Rada Nadzorcfa' działając na podstawie ań' 3B2 s 3 k's'h- oraz s 21 statutu spÓłki ''RAFAMET'
s'A' po zapoznaniU s]ę z opinią i rapońem biegłego rewidenta f dnia 2'1'03'2014 r':

1) pozyttĄ/vnie opiniuje sp|awozdanie za|ządu z działa|ności spółkiza rok 20'13 oraz sprawozda.
n]e finansowe spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

a) lnformację dodatkowąo p|zyjętych zasadach rachUnkowości'

b) sprawofdanie z sytuacj] finansowej sporządzone na dzleń 31 grudnia 2013 roku' które po

stron]e aktywów i pasy.WÓW zamyka się sumą l54.386.'l,16,88 zł (sto pięćdziesiąt cztery mi

|iony trzysta osiemdzies]ąt szeŚÓ tysięcy sto czterdzjeścj sześć złotych osiemdziesiąt

osrem groszyJ,

c) rachlnek zysków i strat fa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 rokL] Wykazują-

cy fysk netto w wysokości 2.014.l46'54 zł (dwa miliony cz|ernaśc]e tysięcy sto czterdzjeŚcl
sześć złotych pięćdzlesiąt cztery grosze)'

d) sprawozdanie z całkowitych dochodÓw fa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

roku wykazujące dochód w wysokości 2.163.297,95 zł (dwa mi|iony sto sześćdziesiąt t|zy

tysiące dwieŚcie dzieWięćdziesiąt siedem złotych dzjewięćdfiesiąt plęć groszy)'

e) sprawozdanie ze zmian w kapita|e Własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudn]a

2013 roku wykazujące zrnniejsfenie kapitałLr własnego o kwotę 8{7.687,65 zł (osiemset

siedemnaście tysięcy sześcset osiemdziesiąt siedem złotych sfeśćdziesiąt pięc groszy),

f) sprawozdanie z przepł}Ąvów plenjęhych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

roku Wykazujące zmniejsfenie stanu Środków pienięznych netto o kwotę 1.289.757,22 z|

Ueden mi|ion dwieście osiemdfiesiąt dziewięÓ tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zło-
tych dwadzieścia dwa grosze).

g) oraz dodatkowe informacje ] objaśnien]a'

2) stwierdza. ze wyżej wymienlone dokumenty sporządzone zostały prawidłowo iW sposób Że
te]ny odzwie rcied |ają sytu ację majątkową f]nansową wynik finansowy i rentownoŚć jed nostk]'

3) wnosi do Walnego zgromadfenia o zatwierdzenie sprawozdania zaŻądu z działa|ności spÓłki
za |ok 2o13 ońz sp|awozdania flnansowego spo]kiza rok obrotowy 2013'



zaĘcznikiem do niniejśzej uchwav jest 'ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zaządu
z dz|ala|ności spółki orgf sprawozdania finansow€go Fabryki obrabiarek MFAMET s'A. za
2013 r.'

Uchw€h została podjęta jednogńośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Wchodzi w życie z dnigm podjęcia.

Joanna Eryx-Ogrodnik

Michał Rogatko C-ł..ę#.
Marcin Sia*o.!,ski

Januv A. strzępka

Michał Tatarek



Kuźnia Raciborska, 16'04'2014 |,

ucHWAŁA NR 1z|v2014

Rady Nadzorcżei ,,RAFAMET'' s.A.

z dnia 16 kwietnia 20{4 r.

w sprawie oceny sprawozdania zaŻądu z działa|ności Grupy Kapit.towei MFAMET za rok 2013
oraz skonso|idowanego sptawozdania fi nan6owego Grupy Kapitałowei MFAMET

za rok obrotowy 2013.

1' Rada Nadforcza' dzia|ąąc na podstawie ań' 382 s 3 k,s h' oraz s 21 statutu społki 'RAFAI\/jET'
s'A', po zapoznaniu się z opinią raportern bległego rewidenta z dnia 21'03'20' l4 r ]

1) pozytywnle opiniuje sprawozdanje Zalządu z działa|nośc Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok
2013 oraf skonso|idowane sprawozdanie flnansowe Grupy Kap tałowej RAFAMET za rok ob-
|otowy 2013 obejmujące:

a) informację dodatkowąo przyjętych zasadach rachunkowości'
b) skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spo|ządzone na dzień 31 grudnia

2013 roku. które po stronie aktywóW i pasyvóW zamyka się sumą 176.354.226,32 zł (sto

siedemdziesiąt sześć m |]onóW t|zysta pięćdzlesiąt cztery tys ące dwieście dwadzieścia
szeŚć złotych tŹydzieŚci dwa grosze),

c) skonso idowany rachlnek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia2013

roku wykafujący zysk netto w Wysokości '.656.925'29 zł Ueden mi|ion sfeścset pięćdzie'

siąt sześć tysięcy dzjewięÓset dwadzieścia plęć złotych dwadzieścia dfiewięć groszy).

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

31 grudnia 2013 roku Wykazujące dochód w wysokości l.766.976,39 fł Ueden mi|ion sie.
demset szeŚćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sledemdziesiąt sześc z]otych tżydz]eścl
dziewięć groszy),

e) skonso|idowane sprawozdanie ze zm]an w kapita|e Własnym za rok obrotowy od 1 stycfnia
d0 31 grldnia 2013 roku wykazljące vErost kapitału Własnego o kwotę 42l.366,09 zł
(czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdzlesiąt sześć f|otych dzlewięć groszy),

f) skonso|idowane sp.awozdanle z pŻepłtĄĄ'óW pienięznych za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 rokLr wykazujące zmnlejszenie stanu środkÓw pieniężnych netto o
kwotę 945.053'8{ zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćdzjesiąt t|zy fłote osern.
.l7iA.i.t iAdAń nr.c,V\

g) olaz dodatkowe i1.o.Tacle i obJaśn e"ia



2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostaly prawidłolt,o iw sposób Że-
tg|ny odaviercied|ają sytuację ma'iątkową finansową wynik finansowy i rentowność Grupy lG-
pitałowej,

3) wnosi do Walnego zgromadzenia o zatwierdzenie sprawofdania zafądu f działa|ności Grupy
Kapitałowej MFAMET za rok 2013 oraz skonsoIidowanego sprawozdania finansowego G.upy
Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013.

Uchwała zostata podjęta jednogłośnie w głosoweniu jawnym'

uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryxogrodnik

Michał Rogatko #..€#.
Marcin Siarkowski

Janusz A' strzępka

|\4ichał Tatarek



1 .

Kużnia Raciborska. 16.04.2014 r'

ucHwAŁA NR l3,|x,izol..

R.dy t||(żołEz.| 
"RAFAIET" 

s.A"

z dnL lS l(wLtrl. 20la r.
w.prawle opinl| do *nboku z.tzldu o podz|.|g:y!ku z |.t ubi.głych.

Rada Nadzorcza. dziatając na podstawie art. 382 s 3 k.s.h. oraz s 21 stafutu spółki 'RAFAMET'
s.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zafądu:

1) pozytywnie opin;uje propozycję podziału zysku |at ubiegłych w wysokości l1.4l3'7l zł (jedena-

Ście tysięcy czterysta t|zynaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) z przefnaczeniem na
kapitał zapasowy spółki'

2) wnosi do Walnego zgromadzenja o fatwjedzenie podziału zysku z |at Ubiegłych.

Uchwata zostata podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

fulichał Rogatko c*..ę:<
Marcin Siarkowski

Januv A. stŻępka

Michał Tatarek



KuŹnia Raciborska, 16'04'2014 |

UcHWAŁA NR 14/|x'/2o14

Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sp.awie opinii do wniosku zarządu o podzia|e zysku 2a rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza' działając na podstawie art' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutu społki ''RAFAMET''
s'A'' po zapoznan u s ę z wn]oskiem zaŻądu negatyłVnje opiniuje propozycję podziału zysku netto

za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.0l4.l46,54 zł (dwa mi|iony cfternaŚcie tysięcy sto cfterdzie-

ści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z p|zeznaczeniem na kap tał zapasowy spółki,

JednocfeŚnie Rada Nadzorcza proponu]e p.feznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2013 W wy

sokości 2.014.{46'54 zł (dwa mj|lony czternaŚcie tysięcy sto czterdzieści szeŚć złotych pięćdziesiąt

cztery grosze) na:

a) kapitał zapasowy społki - kwota 1.316.34''39 zł Ueden mi|lon t|zysta szesnaście tysjęcy tŹy-

sta czterdzieŚc] jeden złovch t|zydzieści dziewięć groszy)'

b) wypłatę d}ĄVidendy d a akcjonariuszy - kwota 647'805'15 zł (sześcset czterdzjeŚci sledem ty-

sięcy osiemset pięĆ złotych piętnaście groszy), tj' 0',15 zł na jedną akcję'

c) Zakładowy Fundusz Świadczeń soc]a|nych - kwota 50.000,00 fł (p]ęćdfiesiąt tys]ęcy zło-

wcn).

2 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym'

3' lJc|.wa]a wchodli w życie z dn err pod,ęcia

Joanna Bryx Ogrodnik

M chał Rogatko

lMarcin Siarkowski

Janusz A' Strzępka

Michał Tatarek



KuŹnia Raciborska' 16'a4'2o14 |'

UcHwAŁA NR l5/|x/20l4

Rady Nadzorczoj ,,RAFAMET" S"A.

z dnla t6 kwletnla 20t4 r.

w śp.awie opinii dot. udzie|enia abśo|utońum

Plezesow! zarządu spółki zwykonania obowiąfków za 'ok obrotowy 20l3.

1' Rada Nadzorcza' działając na podstawie ań, 382 s 1 k.s'h' oraz s 2,1 statLrtu społki ''RAFA|MET'
S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonarluszy o udzielenie absolutorium Prezesowi

ZaŻądU _ Dyrektorowi Nacze|nemu _ Panu E' Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za

okres od 01.01.2013 r- do 31.12.2013 r.

2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym'

3 Uchwała wchodzi w zyc|e f dn€m pod]ęc|a'

Joanna Bryx-Ogrodnik

MichalRogatko

lvarcin Siarkowski

JanUŚz A. st|z ępka

lvlichałTatarek



Kuźnia Raciborska' 16'a4.2a14 |'

UcHwAŁA NR l6/|x/20l4

Rady Nadzorczej ,,MFAMEr' S'A.

z dnia 16 kwietnia 20{4 r.

waprawie op|n|| doi. udż|e|en|a abso|uto]ium

W|cepreżesowi zarządu spólki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 201 3.

1. Rada Nadzorcza. działając na podstawie ań' 382 s 1 k's'h' oraz s 21 statLrtu spółki ,,RAFAMET'
S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udrielenie absolutorium Wiceprezesowi
zarządu _ Dyrektorowi Hand|owemu - Panu lvlaciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za

okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2413 t.

2' Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym'

3 Uchwala wchodfiw zycie f dnlem pod-ęc|a

Joanna Bryx-Ogrodnik

Michał R09atko

Marcin Siafkowski

Janusz A strzępka

lvlichał Tatarek



Kuźnia Raciborska, 16.04'2014 (.

ucHwAŁA NR 17l|x'/2014

Rady Nadzo.czej ,,MFAMET" S-4.

z dnia 16 kw|etnia 20l,ł r.

w sprawle oplnll dot. udzielenia absolutorium

wicep]ezesowi zarządu spóRi z wykonan|a obowiązków za rck obrotowy 20l3.

1 Rada Nadforcfa, działając na podstawie art' 382 s 1 k,s.h' oraz s 21 statutu spÓłki 'RAFAMET'
S.4., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolLrtorium Wiceprezesowi
Zarządu - Dylektorowi TechnicznemU - Panu Rysfardowi stryjeckiemu z wkonania obowiązków
za okres od 01.01.2013 r. do 13.06.2013 f.

2' Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym'

3' Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Joanna Bryx-Ogrodnik

Michał Rogatko

l\4arcin Siarkowski

Janusz A' stŻępka

|Vichał Tatarek

<:-.?'ą



KuŹnia Raciborska' 16.04.2014 t'

2.

'1.

3.

Rada Nadzorcza pŻyjmuje ,'sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki obrabiarek RAFAN4ET s.A. w
KuŹni Raciborskiej z działa|ności w okresie od 01.01'2013 r. do 31,12.2013.'', które stanowi
zaĘcznik do niniejsfej uchwały.

Uchwała zostala podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym'

Uchwała wchodziwżycie z dniem podjęcia'

Joanna Bryx-Ogrodnik

ucHWAŁA NR 1E,|x/2014

Rady Nadzorczei ,,RAFAMET" S-A"

z dnia {6 kwietnia 2014..

v{ aprav{ie prztłęc|a sprawozdania Rady Nadzo]cze! z dzlała|ności w .oku 2013.

C-:?,ę=:<lvlichał Rogatko

l\4arcin Siarkowski

Janusz A. stzępka

lvlichałTatarek


