
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 26 czerwca 2017 r.    

 
 

 

FORMULARZ  

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.  

W DNIU 26 CZERWCA 2017 R.    

 

 

 Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 

RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 r. i stanowi materiał pomocniczy do 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402
3
 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.  

 

I. DANE AKCJONARIUSZA: 

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: __________________________________________________ 

adres: _____________________________________________________________________________ 

PESEL/REGON/KRS: ______________________________________ 

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA: 

A. 

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: __________________________________________________ 

adres: _____________________________________________________________________________ 

PESEL/REGON/KRS: ______________________________________ 

 

B.  

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: ______________________________________ 

adres: _____________________________________________________________________________ 

PESEL: __________________________________________________ 

 

__________________, ___________ 2017 r. 

   miejscowość      data 

 

________________________________ 

 podpis Akcjonariusza 
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UCHWAŁA NR 1/I/17 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika:  

UCHWAŁA NR 2/I/17  w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 3/I/17 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 4/I/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 5/I/17  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

RAFAMET za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 
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UCHWAŁA NR 6/I/17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 7/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 8/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 9/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 10/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 
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UCHWAŁA NR 11/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 12/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 13/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 14/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 15/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 



 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 26 czerwca 2017 r.    

 
UCHWAŁA NR 16/I/17 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  

spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

UCHWAŁA NR 17/I/17 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  

spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 

 Za  Przeciw 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuję się 

Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… Liczba głosów ……………… 

Instrukcja Akcjonariusza  

dla Pełnomocnika: 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

podpis Akcjonariusza, data 

 

______________________________ 

podpis Pełnomocnika, data  
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INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA 

 

 
 
 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a 

danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i 

przekazany Spółce na podstawie art. 406
3 

k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do 

uczestnictwa w ZWZ. 

2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza 

Spółki nie wpływa na ważność głosowania. 

3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo 

do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi 

głosowanie na zasadach określonych w k.s.h. 

4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru 

rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą 

sposobu głosowania przez Pełnomocnika. 

5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania. 

6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia 

udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. 

7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki 

pod adresem www.rafamet.com w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie. 

8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w 

toku ZWZ.  

 

http://www.rafamet.com/


/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 1/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki 

oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...................................... 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 2/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgro-

madzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: 

 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz spra-

wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

RAFAMET za rok obrotowy 2016. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 

9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016. 

10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 

2016. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 

13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 3/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgro-

madzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 4/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w 

związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j.) 

oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny spra-

wozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 

rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: 

 

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazują-

cy zysk netto w wysokości 2.686.122,31 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto 

dwadzieścia dwa złote trzydzieści jeden groszy), 

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości 2.554.906,60 zł (dwa miliony pięćset pięćdzie-

siąt cztery tysiące dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt groszy), 

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie ak-

tywów i pasywów zamyka się sumą 174.340.696,43 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta 

czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze), 

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grud-

nia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.191.006,92 zł (jeden milion sto 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),  

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 230.194,40 zł (dwie-

ście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy), 

f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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UCHWAŁA NR 5/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET 

za rok obrotowy 2016. 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 

4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j.)  oraz § 30 ust. 1 pkt 12 

Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez 

Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za 

rok 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obro-

towy 2016, obejmujące: 

 

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.966.111,31 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdzie-

siąt sześć tysięcy sto jedenaście złotych trzydzieści jeden groszy), 

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycz-

nia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości 3.794.774,65 zł (trzy miliony 

siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć 

groszy), 

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., 

które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 201.287.119,66 zł (dwieście jeden milio-

nów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), 

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.430.874,97 zł 

(dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt 

siedem groszy),  

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

67.989,66 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdzie-

siąt sześć groszy), 

f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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UCHWAŁA NR 6/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 

Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, 

zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.686.122,31 zł (dwa mi-

liony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści jeden groszy), z prze-

znaczeniem na: 

a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 1.295.610,30 zł (jeden milion dwieście dziewięć-

dziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści groszy), tj. 0,30 zł na jedną akcję, 

b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), 

c) kapitał zapasowy Spółki – kwota 1.310.512,01 zł (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy pięćset 

dwanaście złotych jeden grosz), 

2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję. 

3. Ustala się dzień dywidendy na 16 sierpnia 2017 r. 

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2017 r. dla kwoty 647.805,15 zł (sześćset 

czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – 0,15 zł (piętnaście groszy) na 

jedną akcję i na dzień 30 listopada 2017 r. dla kwoty 647.805,15 zł (sześćset czterdzieści siedem ty-

sięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję. 

5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 7/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolu-

torium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania 

obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 8/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela abso-

lutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wy-

konania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 9/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z 

wykonania  przez  niego obowiązków  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  w  okresie  od 

01.01.2016r. do 23.02.2016r.  

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 10/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Pani Anecie Faleckiej absolutorium z wykonania 

przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 

23.02.2016 r.  

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 11/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykona-

nia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.02.2016 r. do 08.03.2016 r. i 

od 31.05.2016 r. do 14.06.2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 08.03.2016 r. 

do 31.05.2016 r. i od 14.06.2016 r. do 31.12.2016 r.     

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 12/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wyko-

nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 08.03.2016 r. i 

od 31.05.2016 r. do 14.06.2016 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 

08.03.2016 r. do 31.05.2016 r. i od 14.06.2016 r. do 31.12.2016 r.     

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 13/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wyko-

nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.02.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 14/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wyko-

nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 15/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 

 

 

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  

§ 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wyko-

nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA NR 16/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 

spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 

 

 

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagro-

dzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.- Ustawa) Zwyczajne Wal-

ne Zgromadzenie Spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej („Spół-

ka”), uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Zarządzającym) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządza-

nia (Umowa), na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, 

bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie oraz zgodnie z posta-

nowieniami niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Wynagrodzenie Zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie 

miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie 

uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).  

 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, z za-

strzeżeniem że: 

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym 

się od 4 (cztery) do 8 (osiem)– krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszo-

nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym 

mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

3. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzają-

cego. Wynagrodzenie Stałe roczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczone jest wedle wzo-

ru: wysokość Wynagrodzenia Stałego, ustalonego zgodnie z ust. 2 razy 12. Wysokość Wynagrodzenia 



Zmiennego jest uzależniona od poziomu realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych (Cele Za-

rządcze). 

 

4. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych w postaci: 

a) wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo do-

datnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; 

b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; 

c) wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej 

działalności operacyjnej lub finansowej; 

d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; 

e) osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności fi-

nansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności w Spółce i w spółkach należących do jej 

grupy kapitałowej; 

f) przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju dla Spółki i spółek grupy kapitałowej. 

 

5. Wobec treści art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 

osób kierujących niektórymi spółkami, ustawowymi Celami Zarządczymi, warunkującymi możliwość 

otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego są: 

a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzor-

czych podmiotów zależnych Spółki odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, w termi-

nie do dnia 30 czerwca 2017r. oraz, 

b) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 

2016r.o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kryteriów realizacji ww. Celów Zarządczych zgodnie z 

przepisami Ustawy oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.o zasadach zarządzania mieniem państwo-

wym. 

 

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wyboru i uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa 

w ust. 4 i zgodnie z ust. 4 (dla roku 2017, jak i dla lat następnych), wraz z określeniem wag tych Ce-

lów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, przy uwzględnieniu że:  

a) Cele Zarządcze na dany rok obrotowy (rok kalendarzowy obowiązywania Umowy), określa 

uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarzą-

du (Uchwała WZ) oraz każda uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń 

Członków Zarządu, w tym uchwała, która określa szczegółowe Cele Zarządcze, wagi tych celów 

oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok ob-

rotowy (rok kalendarzowy obowiązywania Umowy) – dalej łącznie i osobno Uchwała RN; 

b) Uchwała RN określająca szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych Celów oraz obiektywne i mie-

rzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy jest podejmo-

wana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który ma 

obowiązywać,  

z wyjątkiem Uchwały RN określającej szczegółowo Cele Zarządcze na 2017 rok, która będzie 

podjęta nie później niż do 31 sierpnia 2017r ; 

c) w przypadku, gdy Uchwała RN, o której mowa w lit b), na dany rok obrotowy nie zostanie pod-

jęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne za 

ten rok Wynagrodzenie Zmienne; 

d) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Zarządzającemu pod warunkiem realizacji Celów 

Zarządczych i po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie; 

e) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od 

liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym (roku kalenda-

rzowym obowiązywania Umowy); 

f) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Zarządzających, dla których 

na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym ro-



ku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowa-

ne przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych 

Celów Zarządczych;  

g) wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarząd-

czych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych 

powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym (ro-

ku kalendarzowym obowiązywania Umowy) był równy lub dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. 

 

7.  W przypadku niemożności świadczenia przez Zarządzającego usług stanowiących przedmiot Umowy 

w sposób nieprzerwany, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa 

w ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w tym miesiącu. 

 

§ 3 

 

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w 

organach innej spółki handlowej, nabyciu akcji lub udziałów innej spółki handlowej lub uzyskania na 

powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w orga-

nach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej 

działalności Zarządzającego.  

 

2. Zarządzający nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmio-

tach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lu-

tego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  

 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 po-

wyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.  

 

§ 4 

 

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicz-

nych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może 

określić  limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostęp-

nieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.  

 

§ 5 

 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego w szczególności na skutek śmierci, odwołania 

lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia przez 

Zarządzającego funkcji, bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania przez którąkol-

wiek ze stron Umowy dodatkowych czynności, w tym składania oświadczeń woli.  

 

2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z każdej przyczyny z 3 (trzy) miesięcznym terminem wy-

powiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o 

którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to 

Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. 

3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie 

przez Zarządzającego postanowień Umowy, Zarządzającemu może być przyznana odprawa, w wyso-

kości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia 

przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.  

 

4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku: 

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarzą-

dzającego w składzie Zarządu, 



b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną 

kadencję Zarządu. 

c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej definiowanej zgodnie z § 3 

ust. 2, 

d) rezygnacji z pełnienia funkcji. 

 

§ 6 

 

1. Rada Nadzorcza może w Umowie z Zarządzającym umieścić postanowienia o zakazie konkurencji, 

obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym zakaz konkurencji obowiązuje jedynie w 

przypadku pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. 

 

2. Okres zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego wynosi 6 (sześć) mie-

sięcy. W ustalonym okresie zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, Zarządzający nie będzie 

prowadził działalności konkurencyjnej, określonej w Umowie. 

 

3. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszko-

dowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 1 (jedno) krotność miesięcznego Wynagrodzenia Sta-

łego x 6 (sześć), które będzie płatne w 6 równych miesięcznych ratach, do 10 (dziesiątego) dnia na-

stępnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego 

o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, składane Spółce na piśmie, w ter-

minie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. 

 

4. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania, 

Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% 

łącznej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

 

5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie 

usług zarządzania jest niedopuszczalne.  

 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w Umowie co 

najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, podmioty prowadzące działalność konkurencyj-

ną, inne obowiązki informacyjne Zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji prze-

staje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od Umowy w tym zakresie 

lub prawa stron do wypowiedzenia Umowy w tym zakresie. 

 

7. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Zarządzającym również odrębną od Umowy umowę o zakazie kon-

kurencji po ustaniu pełnienia funkcji. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się wówczas odpowiednio.  



 

§ 7 

 

W przypadku, gdy Umowa zawierana jest w ramach działalności gospodarczej Zarządzającego, wynagro-

dzenia (w tym odprawa) oraz odszkodowanie (jego raty) z tytułu zakazu konkurencji należne Zarządzają-

cemu zawierają podatek od towarów i usług, jeżeli jest należny, a Wynagrodzenie Stałe Zarządzającego - 

uwzględniając podatek od towarów i usług - nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wynikającej z 

treści § 2 ust. 2 i ustalonej przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



/PROJEKT/ 

 

UCHWAŁA NR 17/I/17 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. 

w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  

spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 

 

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o 

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 ze zm.) w 

związku z § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z 

siedzibą w Kuźni Raciborskiej uchwala co następuje 

 

§ 1 

 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z 

siedzibą w Kuźni Raciborskiej ustala się w wysokości: 

a) dla Przewodniczącego - 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) krotności przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku po-

przedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1 (jeden) krotności przeciętnego miesięcznego wy-

nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

2. Dla członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady 

Nadzorczej podwyższa się o 0,1 (jedna dziesiąta) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodze-

nia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na 

liczbę zwołanych posiedzeń. 

 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na 

żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O uspra-

wiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decy-

duje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 


