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Szanowni Puństwo,

Z satysfakcją i dumą chcielibyśmy poinformować, Że w 202l roku Fabryka obrabiarek RAFAMET
S.A. w Kuźni Raciborskiej obchodzi 75-lecie działalności.

Dokładnie 1 czerwca 1946 podpisano akt załoĘcielski fabryki obrabiarek ciężkich dla kolejnictwa.
od tego momentu udało nam się zdobyć i utrwalić pozycjęjednego z liderów rynku producentów
obrabiarek. Firma wyprodukowała i sptzedała doĘchczas 5.476 sztuk obrabiaręk dla kolejnictwa oraz
72'7 sńuk innych wielkogabarytowych obrabiarek specjalnych dla odbiorców z 81 krajów świata.
Nasze maszyny pracują dla odbiorców branĘ transportu szynowego oraz w przemyśle maszynowym,
energetycznym, stoczniowym' hutniczym, lotniczym oraz obronnym. RAFAMET to więc uznana
marka, która plasuje się na wysokim miejscu wśród światowych dostawców innowacyjnych dóbr
przemysłowych, a jednocześnie pracodawca. dzięki któremu Kuźnia Raciborska - małe miasto na
mapie województwa śląskiego - od lat stale się rorvłija.

od lgg2 roku, kiedy przedsiębiorstrvo państwowe RAFAMET przekształcono w spółkę akcyjną, a
następnie od Ż007 roku, który był rokiem debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wattościowych,
niezwykle ważną rolę w budowaniu pozycji firmy, jako podmiotu o stabilnej wartości rynkowej,
cieszącego się zaufaniem na rynku publicznym, pełnią Akcjonariusze Spółki. Ich wieloletnie wsparcie
dla realizowanych przezftrmę projektów znacząco przyczynia się do rozwoju RAFAMET S.A.

Nie byłoby jednak RAFAMET-u bez Klientów, dla których wciąż chcemy podnosić swoje
kompetencje i unowocześniać asortyment oraz bez zaufanych Dostawców, dzięki którym nasze
produkty utrzymują wysoką jakośó. owocem współpracy i dobrych relacji tworzonych z Wami przez
lata jest nasz rozwój i sukces biznesowy.

Pamiętać jednak chcemy o tym, ze podstawowym filarem firmy są jej Pracownicy - często od pokoleń
związani z jej losami i historią, doskonali fachowcy, oddani swojej pracy i ptzede wszystkim świetnie
znający specyfi kę zal<ładu i branĘ .

Jubileusz 75-Iecia to dla naszej fitmy niezwykłe święto iwuŻne wydarzenie. To nie tylko okazja do
dokonania oceny dotychczasowych osiągnięó, ale również impuls do podejmowania kolejnych
wyrwart, odwaznych decyzji i realizacji ambitnych celów. Mamy nadzieję' że wspólnie z Wami
będzie to możliwe.

Naszym Akcjonarius zom, Partnerom biznesowym oraz Pracownikom dziękujemy dziś za to, że
wspólnie znami tworzycie RAFAMET.

Z wyrazami szacunku,
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