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List do Akcjonariuszy i Udzialo!łców

Grupy Krpitsłowej RAFAMET

w Kuźni Raciborskiej

szanowni Państwo.

Przękazuję Państwu sprawozdanie fmansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012, na
w}aiki którego nałoŹyły się dobre w}miki Spółki dominującej i zauważalny postęp w procesie restruk-
turyzacji olganizacinej, majątkowej ofiz pźede wszystkim finansowej Zespofu odlewni
,BAFAMET' spółka z o.o'

spółki Grupy Kapitałowej odczuwają nadal powstrz}Ąnpvanię się lub przesuwanie na kolejne
okresy decyzji inwestycyjnych przez swoich klientów' otoczenie gospodarcze w postaci nieodczuwal-
nego odwrócenia dekoniunktury światowej to najważniejszy negat1'wny zewnętrzny czyrnik wpł}.wa-
jący na warunki funkcjonowania Grupy Kapitałowej w Ioku ubiegł}'fn' Plan rzęczowo _ |mansowy
Ioku 2012 Grupa Kapitałowa RAFAMET realizowała więc w warunkach bmku stabilizacji gospodarki
światowęj' ogromnych wahań nastrojów gospodarczych' będących następstwęm napięć finansowych'
p oliry cmy ch or az zdax zeń nadzwyczajnych'

Plan tecb]icao - ekonomiczny na rok 2013 jest ponownię planem ambi|n}Ąn- Zamierzamy
uzyskać lepsze parametry zalówDo w odniesieniu do wielkości sprzedaży ogołem, jak lówdeż na po-
ziomie wyniku finansowego netto. Zręali'zować zuni,erzamy pŹede wszystkim podstawowy cel sta-
wiany pŹed kelownictwem Zespołu odlewni ,'RAFAMET" Społka z o.o', jakim jest odzyskanię
.entowności netto w 2013 r.

skolęlowanie elemeDtów wewnętraej modemizacji przedsiębio$tw GK RĄFAMET z tem-
pem i skalądziałań w zakesie realizacji majątkowych inwestycji własnych będzie nadal na,jwiększym
$ ),/waniem slralegicz];m. przed hóry,rn stajemy'

Na przestŹeni wielu ostatnich la1 udowadnialiśmy, że podmiot dominujący Grupy Kapitało-
w€j' tj. RAFAMET s.A. jest fiIrną mocno osadzoną w realiach gospodalkl światowej' Nie będąc czę.
ścią żadnej krajowe.j czy międz'"narodowej strukh]ry korpomcinej ' czy związkl ho]dingowego, z
duą'n powodzeniem prowadzimy akl1rvnośó biaesową w skali globahej w oparciu o własną 1inię
produkową unikalnych dóbr inwęslycioycb w postaci wielkogabar}to\rych obrabiarek do metalu'
Zajmując od wielu lat pozycję czołowego światowego producenta obmbiarek spęcjalistycmych do
obńbki kołowych z€stawów sz}.nowych jesteśmy dumrrymi reprezentantami polskiej myśli technicz-
nej w t}m zatresie. Z ogromrrą konsekwencją realizu,jemy kolejne etapy budowania wartości Spótki
oraz GK dla akcjonariuszy, stabilDego doblego miejsca pracy dla ponad 600 etatowych pracowników
oraz wajnego ogniwa gospodalczego dla śląskiego regionu gospodarczego' w którym działamy'

corocznie wymaczamy nowe ambitne cęle do zrea]izowania. w rcku 2013 zamierzamy roz-
począć budowę Dowej hali montażu finalnego w RĄIAMET s'A' Zadecyduje ona o stBtegiczn}m
rozwoju itlmy na okrcs 10-20 lat. Inwestycja ta ma również decydujące maczenie w kwestii pozycjo-
nowania spółki przęz fwęk odbiorców omz ma bezpośredni wpł}'w Da skalę działalności firmy w
latach następnych . w}.'o}uję to szczególną odpowiędzia]ność właścicieli omz kierownictwa firmy
przede wszystkim w aspekcie utŹ]m}.wania poz}'t}'rvnego Zozumienia, tak dla wydatków w}tikają-
cych z tej decyzji' jak i pŹekoDania ucfestników tego przędsięwzięcia o jęgo j ednomacaej celowości
i pełoej koniecaości dokonania. Konięcznośó budowy nowej Hali Montażu to jędnak również
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ogloD]ly biznesowy obowi@ek stamntrości w rozpoczęciu tego plocesu pod każd]m względem. PIo.
ces ten trwa, jest monitorowany' eliminowane są napotykane ploblemy plaw e' pżetargowe orźrz fi-
naffowe. Termin podjęcia decyzji o lozpoczęciu kilkunastomiesięcaej inwestycji został ohęślony na
pierwsze półrocze bieżącego roku.

DuŹ]'m wyfwaniem roku 2013 będzie realizacja prccesów rcmontowo - modemiacinych w
podmiocie zależnym, z uwagi na dużę obciążęnia finarrsowe Zespofu odlewni ,BAFAMET,' spółka z
o.o. w)magające w pierwszej kolejności opanowania. Widzimy jednak koniecmość ponoszenia tych
Dakładów, gdyż jest to podstawowy warunek stopniowej zmiany prcfilu sprze.lażowego tego podmio-
fu, obecnie opefującego głównie Da lyDku masz}.nowego ż'eliwa szarego, na r'.nek żeliw sferoidal-
nych, wysokoniklowych oraz chromowych.

W Ioku 2013 stawiamy na działaLność badawczo rozwojowąi innowacyjność' Będziemy in-
tenry{ikowali nasząwspólpncę ze środowiskiem naukow}m, tj. Po]itechniką sląskąw Gliwicach oraz
Akademią Gómiczo _ Hutniczą w Krakowie' Rozumiemy, że innowaciność i d'.namizm działania to
historyczne wlzwanie dla całej polskiej gospodarki, któĘ częścią chcemy nadal pozostaó w zakresię i
w skali doslosowanęj do naszych mo,/]iwości'

Pżedkładając Państwu rapoń podsumovujący działalność Grupy Kapitałowej w Ioku 2012
serdecznie dziękuję AkcjoDmiuszom i Klientom za okaz.ywale lam zatlfanie, a naszym Pracownikom
dzięknję za dr'żę zaangażowanie w realizację zadań handlowo produkcyjnych minionego roku'


