
 
Pismo Prezesa Zarządu     

 
 

  

 

List do Akcjonariuszy 

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

 

Szanowni Państwo, 

 

Cele  finansowe  nakreślone dla RAFAMET S.A. na rok 2011 zostały zrealizowane w pełni … 

–  tymi słowami rozpocząłem również ubiegłoroczny list do Państwa. Z dużą satysfakcją przekazuję 

Państwu sprawozdanie finansowe za rok 2011 – rok lepszy dla naszej Spółki w porównaniu do lat 

ubiegłych. Spowolnienie gospodarki światowej ostatnich lat było, bo musiało być, odczuwalne w fir-

mie generującej swoje przychody w około 70-80% poza granicami naszego kraju. Odczuwamy nadal 

wstrzymywanie lub przesuwanie na kolejne okresy decyzji inwestycyjnych przez naszych klientów. 

Koncentrujemy swoje działania marketingowe i handlowe właśnie na przekonywaniu naszych klien-

tów do aktywności zakupowej. Pozytywne zewnętrzne czynniki, które sprzyjały realizacji krótkoter-

minowych planów rozwojowych Spółki to dobre dla eksportera relacje kursowe waluty krajowej do 

walut kontraktowych. W oczywisty sposób sprzyjały one osiągnięciu bardzo dobrych wyników finan-

sowych na każdym poziomie efektywności naszych działań oraz w aspekcie wygenerowania dodat-

nich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Otoczenie gospodarcze w postaci nieodczu-

walnego dla nas odwrócenia dekoniunktury światowej i małego wzrostu w postaci nowych zamówień 

na wyroby produkowane przez Spółkę – to najważniejsze negatywne zewnętrzne czynniki wpływające 

na warunki funkcjonowania Spółki w roku ubiegłym.   

 

 Plan rzeczowo – finansowy roku 2012 Spółka będzie realizowała w warunkach braku stabili-

zacji gospodarki światowej, ogromnych wahań nastrojów gospodarczych, będących następstwem na-

pięć politycznych i zdarzeń nadzwyczajnych. Brak jest też wyraźnych sygnałów odwrócenia się nega-

tywnego trendu w zakresie nowych zamówień klientowskich. Pomimo tych okoliczności plan rzeczo-

wo – finansowy na rok 2012 jest ponownie ambitny.  Zamierzamy uzyskać lepsze parametry zarówno 

w odniesieniu do wielkości sprzedaży ogółem, jak i również na poziomie wyniku finansowego netto.   

 

 Skorelowanie elementów wewnętrznej modernizacji przedsiębiorstwa z tempem i skalą dzia-

łań w zakresie realizacji majątkowych inwestycji własnych  oraz zagranicznych przedsięwzięć bizne-

sowych będzie nadal największym wyzwaniem historycznym oraz strategicznym, przed którym staje 

Spółka.  O tych przedsięwzięciach będziemy Państwa informować po uzyskaniu stosownych akcepta-

cji korporacyjnych dla tych działań. 
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Na przestrzeni wielu ostatnich lat udowadnialiśmy, że RAFAMET S.A. jest firmą mocno osa-

dzoną w realiach gospodarki światowej. Nie będąc częścią żadnej krajowej czy międzynarodowej 

struktury korporacyjnej, czy związku holdingowego, z dużym powodzeniem prowadzimy aktywność 

biznesową w skali globalnej w oparciu o własną linię produktową wysokoprzetworzonych, unikalnych 

dóbr inwestycyjnych w postaci wielkogabarytowych obrabiarek do metalu. Zajmując od wielu lat po-

zycję czołowego światowego producenta obrabiarek specjalistycznych do obróbki kołowych zesta-

wów szynowych jesteśmy dumnymi reprezentantami polskiej myśli technicznej w tym zakresie. Ope-

rujemy na rynkach międzynarodowych za pośrednictwem własnej sieci przedstawicieli handlowych.   

Z ogromną konsekwencją realizujemy kolejne etapy budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy, 

stabilnego dobrego miejsca pracy dla ponad 400 etatowych pracowników oraz ważnego ogniwa go-

spodarczego dla śląskiego regionu gospodarczego, w którym działamy. Corocznie wyznaczamy nowe 

ambitne cele do zrealizowania. W roku 2012 zamierzamy rozpocząć budowę nowej hali montażu fi-

nalnego. Robocza nazwa tego przedsięwzięcia to „Hala Montażu II” . Po osiągnięciu rezultatów wy-

znaczonych przez emisję akcji serii F z roku 2007 przyszedł dobry czas na realizację inwestycji umoż-

liwiającej dalsze zajmowanie wysokiej pozycji na niszowym, trudnym rynku producentów obrabiarek 

wielkogabarytowych. Tej, w dużej części odtworzeniowej inwestycji nadamy cechy przedsięwzięcia 

wysoko innowacyjnego, rozwojowego. Już obecnie rozpoczęliśmy przekrojowe analizy tego zagad-

nienia z Katedrą Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Chcemy przygotować się na czas koniunktury 

gospodarczej, która będzie wynikała z ciągłych dążeń i poszukiwań w zakresie konieczności osiągnię-

cia większych rozmiarów maszyn, statków, samolotów, turbin energetycznych, elementów konstruk-

cyjnych, których produkcja (obróbka) nie będzie możliwa bez specjalistycznych maszyn i urządzeń, w 

tym naszych obrabiarek.  

 

Jestem przekonany, że czekający nas okres inwestycji, intensyfikacji działalności innowacyj-

nych i prorozwojowych potrafimy wykorzystać dla dalszego stabilnego rozwoju firmy, nie zapomina-

jąc o konieczności wykorzystywania każdej sprzyjającej okoliczności dla poprawiania rezultatów 

prowadzonego biznesu. 

 

 Przedkładając Państwu raport podsumowujący działalność Spółki w roku 2011 serdecznie 

dziękuję Akcjonariuszom i Klientom za okazywane Spółce zaufanie, naszym Pracownikom dziękuję 

za duże zaangażowanie w realizację zadań handlowo – produkcyjnych minionego roku oraz za osią-

gnięcie dobrych efektów pracy w wymiarze finansowym. 

 

Emanuel Longin Wons 

Prezes Zarządu RAFAMET S.A. 

 

Kuźnia Raciborska, dnia 4 kwietnia 2012 r.  


