Fabryka Obrabiarek
RAIAMET

KuźniaRaciborską24.04'20l9r'

S,A.

UcHwAŁA NR 9/vIu/l9
ZARZĄDU''RAFAMET'

S.A.

Z DNIA 24 I'WIETIVA 2019 R.
w sprawie:przyjęciasprawozdan|zZ^rfądu z dzia|a|ności
spólki za rok2018
oraz sprawozdatrialinansow€ g o spółki 7,arokobrotowy 2018.
]- Ddałającnapodstawieart.]68 s 1k.s.h'oraz s 14 ust.1 StaluluSpółkjZaP{d społki:

r)

przyjmujesprawozdanie
Zażąduz dfiałalności
spół]dza rok 2018oraz spmwozdani€finansowespół.
ki za rok obrotowy2018obejmując€ |
a) mchunekzysków i stmtza rok obrotowyod dnia I styczniado dnia3l grudnia2018r' wykazujący
zysk nettow wTsokości
ó9.186,11zł (sześćdziesiąt
dziewięćtysięcysto os;emdfiesiąt
zło.
sześć
groszy)'
tychj edenaście
b) sprawofdanie z caIkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia ] stycaia do dnia 3 l grudnia
20]8 r' wykazującestratęw vysokości32.007'0ózł (trzydfieścj
dwa tysiącesiedemzłotychsz€ ś ć
gloszy).
c) sprawofdanje
z sytuacjifinansowejsporządzone
na dzień ]] grudnia2018.., które po stronieakt}'wówi pasywówzamykasię sumąl7|.645.829,3lzł(stosiedemduiesią|jęden
m;lionówsześćs€ t
pięćtysięcyosiems€ t dwa&ieścia
caerdzieści
dfięwięćzłotychtrzyd'eś€ i j ed€ n groszy)'
d) sprawozdaniez€ zmian w kapitale własnyn za Iok obrotowy od dnia 1 srycmia do dnia 3 ] grudnia
2018 r' wykazującęzmniejszenie
kapitafuwłasn€ g oo kwotę l.04l.299'49zl (iedenmi|ioncaer.
dzi€ ś cijedentysięcydwieście
dfiewięćdfiesiąt
dfiewięćzłotychczt€ r dzieścidziewięć8roszy)'
e) sprawozdaniez przepbr'ów pi€nięznych za rok obrotowy od dnia t stycznia do dnia 31 grudnia
2018 r. wykazująceanniejsz€ n ie stanuśrodkówpienięmychnettoo kwotę3'402.193,10
zł (tŹy
miliony czteryso dwa tysiące sto dzi€więćdziesiąt trzy złot€ dzi€sięć groszy)'
f) z'sady (polityki)rachunłowości
orazdodatkowerroiy
objaśniające'

f)

wnosi do Rady Nad'orczej o ocenę i poz},t}'wnezzopiniowanie sprawozdaniazalządu z działa]ności
Społkiza rok 20l8 omf sprawozdaliafmansow€ g ospołkiza rok obrotowy20l8,

j)

wnosi do wa]nego Zgromadzenia o zatwierdz€nie sp'awozdania za|fld]u z działaIności
Społki za rok
20] 8 ola7 sprawozdaniafinanso\ł€go Społkiza rok obrotowy 20] 8'

f . Uchwałazostałapodjętajednogłośnie'
l . Uchwaławchodziw łcie z dni€ m podjęcia.
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FabrykaObrabiarek
RAFAMET S.A.

UcIrwAŁA NR 1o/VIIVl9
ZARZĄDU''RAFAMET'
Z DNIA 24 KWIf,TNIA

S.A.

2019 R.

w sprawieIprzyjęciasprawozd^niaZ^rządluz działalności
Grupy KapitałowejRAFAMET za rok 20l8
oraz skonso|idowanego
sprrwozdaniafinansowegoGrupy Kapita|ow€ j RAFAMET za rok obrotorrf,2018'

],

Dfiałającna podstalvieart' 3ó8 $ 1 k'S'h'oraz s 14ust. l statutuspó]kiZarządSpółki:
l)

przyjmuj€ sprawozdanie
Zarząduz działalności
Grupy Kapjtałowej
RAFAMET za rok 2018oraz skonsolidowan€ sprawozdanie
finansoweGrupy Kapjtałowej
RAFAMET za rok obrotow}20l8 obejmuj4'
a) skonsolidowany
rachunekzysków istral za rok obrotowyod dnia ] siyczniado dnia 3l grudnia
2018 r' wykazującyzysk netto w wysokości770.8]0'42zł (siedemseisiedeńdfiesiąltysięcy
osiemsettrzydzieści
złotychcflerdfieścidt|agrosze)'
sprawozdanie
b) skonso]idolvane
z całkowitych
do€ h odów za rok obrolouf od dnia l stycaia do dnia
31 grudnia20]8 r, wykazu,jące
dochódw lvysokości
604.603'33zl (sześćset
czt€ r y tysiącesześćset
trzy złotetrzydzieści
trzy grosze)'
c) skonsolidowane
sPrawozdanie
z s},tuacji
finansowejsporządzone
na dzień31 grudnia20l8 r.' które
po stroniealq'!\]ówi pasywórvfamyka się sumą202.207.975'59
zł (dwieście
dtvami]ionydwie.
ściesiedemtysięcydziewięćset
siedemdzi€ s ia1pięćfłotychpjęćdziesiąt
dziewięćgroszy),
d) skonsolidowane
spra!łozdani€fe zmianw kapitalewłasnymza rok obrotowyod dnia ] styczniado
dnia 3l giudnia2018 r' w},kazujEc€zmniejszeniekapitałuwłasnego
o klvotę103.6ó3,12zł (sto
trzytysiącesześćset
groszy),
sfeśćdziesiąt
trzy złot€ dwanaście
e) skonsoLidowane
sprawozdanie
z przepb1vówpienięaych za rok obrotowyod dnia l sryczniado
dnia 3L grudnia2018 r' wykazująceznniejszeniestanu środkówpienięarychnetto o kwo1ę
J.323'494'92zł(trz' miliony trzystadwadzieścia
trzy tysiącecaerystadziewięćdziesiąt
caery złote dziewięćdziesjąt
dwa groSze),
f) fasady(po]ilykj)rachunkowości
orazdodatkotve
noryobjaśniające'

2) wnosi do Rady Nadfo.czejo ocenęi poz}.tywne
zaopiniowaniesprawozdania
Zarząduz dfiałalności
Grupy KapitalowejRAFAMET za.ok 2018oraz skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
crupy
Kapitałowej
RĄFAMET za rok obrotowy20l8,
3) wnosi do walnegoZgromadzenja
o zatwierdzenie
sprawozdania
Zarząduz działalności
Grupy Kapita'
łowe.j
RAFAMET za rok 20l8 oraf skonsolidowanego
sprawozdania
frnansowego
Grupy Kapitałowej
RAFAMET za rok obrolowy2018.
podjętajednogłośnie'
2. Uchwalazostała
Uchwaławchodziw zycie z dniempodjęcia'

MącIeJ

Fabr}ka obrabiar€k

KuźniaRaciborska,22'05'2019r'

RAFAMET S,A

UcIrwAł,A NR 1llvlu/l9
ZARZĄDU''RAFAMET"

S.A.

Z DNTA22 MAJA 2019 R.
w sprawie|podziafuzysku z{ rok obrotowy2018ora' niepodd€ l on€ g o zysku z lat ubicgtycb.

l.

Dzialając na podslawic art' j68 s l Łs'tl oraz s 14 uś l slafutu sŃIki Za.Ząd SŃlki:
1) rekomendujepodział7łsl.u netlo :Zarok obrotoiły 2018 w iłTsokości69.186'11 z| (sżfścdziesialdfie.
więć tysięcy s1oosiemdfiesi4t sześćzlotych jedcnaścicgroszy) omz niepodzielonegorysku 7 lal ubiegłvch(łynikająccgo z $yceny pr4chodów wed]ugnowcgo standarduMSSF t5 '.Prz!'chodyz umóiv z
klientrrni... który zacząłobowiązIvać z dniem l stycTia 2018 r') $,Bysokości 70.777'30 z| (siedemdzicsiąl tysięc) siedemset siedemd7iesiąl sicdcm fłolych lż]'dzieści grosry), tj' |ącnic kło1ę
139.963'47,| (Śo trł,dficści dziewięc tysięcy dzie$.ięcsetsześćdzicsiąttrzy zlote czterdzieścijeden
gloszy) z pżcmacze efi fu1:
a) rłfplatę dj.lv'idendydla akcjonarius7y kwola 129.56l'03 zl (sto dwad7icściadfiervięć 5sięc'.r
jeden złotychtŹy gros7c),lj' 0'03 złMjedną akcję.
pięcs€l s7-cścdziesiąt
b) Zalr]adort1'Furrdusz Świadczeń socj2laych

kwota 10.40238 2l (dziesięc tysięcy caerysla o\r'a

z|otetzvdzicści osiem gToszy),
2) rekornendujedfień ąY\łidcndyna duień 24 września2019 r'.
3) rekomendujelcrmin rł}płatydi.widendy na dzięn 7 pł}'d:'iernika2019 r.'
4) wnosi do Rad! Nadzorczej o pozf ,ti"imezaopiniowaniepodTialu,ryskunettoza rok obrotowy 2018 oraZ
niepodricloncgo zysku z lat ubieglvch,
5) $nosi do wflnego Zgromadzcnjao zatwieldzede podfialu rysku nctto za Iok obrctoły 20t8 oraz ńepodziclo$cgo z}'skuz lat ubięglych'
2

Uzasadnienic trTiosku zarzadu starcwi zŹ]ączrik do ninicjs7€j uchł'ał'v'

]'

Uchwałazostałapodjętajednoglośnie'

'ł' Uchwala w1rhodziw zycie z dnicm podjęcia,

T"*;q"

W|cEPREZEsłĄRzĄDU

zAŁ.1czNrK Do UCE\łAŁY NR l l/\ĄIvl9 zAxzĄDU RAFAMET s.A z DMA 22-05.2019Ł

UZASADNIEN]E
Do WNIoSKU ZARZĄDU w sPRAw]E PoDZA.ŁU ZYsKt] ZA RoK oBRoTowY 2018
oRAz N]EPoDZIEI,oNEGo ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH

zarządFabrykiobnbiarck RAFAMET s'A' w związkuz wtrioskiemzawart}mw Uchvła].e
zarfĄ^l
NI rW Vl9 z dnia22'05'2019r w sprawiepodziałuzyskuza mk obmtowy2018orazniopodzielonego
z'6ku
z |atubiegłychinformje, że "'$dd€niom podfialuzyshr nettossłki orazńęodzięlonęgorysku z lat !bie.
głychw wysokości
139.96311złw sposóbzapmponovatry
w uchwalejes1przyjętaprzez spóĘ polilykadyńdendy, zaldadająca
dzielenięsię z akcjonariuszami
*}?ramw?nymzyŚkiem,stosownisdojogo \łysokości
w
dan}mmku' stądrckom€ndoPala przązzĄrfĄó kwo|^óyw|deną w wysokościl29.5ól,03 zL !i. 0'03 zł na
jedĘ ałcję.J€daoczęfuie Za1zĄĄplwnnjeprz?*af^ćpomŚtaąkwotęzyskuza rok ob'rotowy
2018orazniepodzielonegoz}sku z ]alubiogłychna zakładowyFunduszŚwiadc.zeńsocja]n}th'uaając tyn samJmudziałi
rclępracownikówSńłki w v}?racowaaiuteEożzysku

