
Kuźnia Raciborska' 17 04 2013 |.

ucHwAŁA NR42/v||U20l3

Rady Nadzonzsl,,RAFAMET" S.A.

2 dnla 17 kwlotnla 2013 r.

w 3pn.wio oceny gPEwozdanla zarządu z dz|atalnośc| spółk| za rok 2012

oraz spEwozdania fin.nsowogo spó|k| za rok obrctowy 20l2.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie ań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutu społki 'RAFA|VIET'
s'A, po zapoznaniu się z opinią i rapońem biegłego lewidenta z dnia 28'03.2013 r' i

'l) pozywnie opiniuje sp|awozdanie zaŻądlJ z działa|ności spóki za rok 2012 a|az spęwozda.

nie finansowe spółkiza rok obrotowy 2012 obejmujące:

a) informację dodatkowąo p|zyjętych fasadach rachunkowości'

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej spoŹądfone na dzień 31 grudnia 2012 roku' które po

stronie aktywów i pasywów zamyka się s!mą l50'602.568,91 zt (sto pięćdziesiąt milionów

sześćset dwa tysiące p.ęćset sfeŚćdfiesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy)'

c) rachunek zysków i skat za rok obrotowy od 1 stycfnia do 31 grudnia 2012 rok! wykazują-

cy zysk netto w wysokości ,ł.511.336'85 zl (cftery mi|iony pięćset jedenaście tysięcy tŻy-

sta tzydzieŚcisześć zlotych osiemdziesiąt pięć groszy)'

d) sp.awofda.ie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 g|udf|ia 2012

Ioku wykazujące dochód w wysokości il'sl1.336'E5 zł (cztery mi|iony pięćset jedenaŚcie

tysięcy tżysta trzydzieści sześć złotych osiemdfiesiąt pięć groszy)'

e) sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym fa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2..|,ł7.002'89 zł (dwa miliony

cfterysta czterdzieści siedem tysięcy dwa fłote osiemdziesiąt dziewięć groszy)'

0 sprawozdanie z p|zewów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu Środków pieniężnych netto o kwotę

5.337.052'07 zł (pjęć mi|ionów tfysta trŹydzieści siedem tysięcy pięćdzies.ąt dwa fłote

siedem groszy),

g) oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia'

2) stwierdza, że wyżej wymieniońe dokumenty spo|ządzone zostały prawidłowo iw sposób rze-

te|ny odzwiercied|ają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i rentownośĆ jed nostki,

3) wnosido Wa|nego zgromadzenia o zatwierdzenie spEwozdania zaządU z działa|noŚci spółki
za @k2012 oŻz sp|awozdania finansowego spółkiza rok obrotowy 2012'



zaĘcznikiem do niniejszej uchwa' jest 'ocena Rady Nadforcze].z
z działa|ności spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki
2012 t.'

Uchwała fostała podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwata wchodziw życie z dniem podjęcia'

Przewodniczący - Michał l(acf marzyk

badania sprawof dania zaŻądu

Obrabiarek MFAN4ET S.A. za

Sekretarz - I\tarcin Siarkowski

członek - Joanna Bryx-ogrodnik

WOr;".--.

,rł;{l'.1

członek. Michał Rogatko

członek _ Janusz A. stzeoka

członek - |\4ichał Tatarek



Kuźnia Raciborska, 17 04'2a13 |'

UcHwAŁA NRiB/v||U2ol3

Rady Nadzorczoi,,RAFAMET" S-4.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w ap]awie oceny splawozd.nia za]ządu z dfiała|ności GrUpy Kapitalowei RAFAMET za ]ok 20l2

oraf śkonso|idowanogo sprawozdania fi nansowego GiUpy Kapitalowej RAFAMET

za rok oblotowy 20 1 2.

1' Rada Nadzorcza, dzjaąąc na podstaw]e a.t' 382 s 3 k's,h' oraz s 21 statlt! spółk ' RAFA[,4ET'

s'A.. po zapoznaniu się z opinią i rapońem biegłego rewidenia z dnia 28'03'2013 r':

1) pozytywnie opiniuje sprawofdanie Za.ządu z dzialaLności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok

2012 oraz skonsoiidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowel RAFAIVET za rok ob-

rotowy 201 2 obejmujące:

a) infolmację dodatkowąo pŹyjętych fasadach rachunkowości'

b) skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji flnansowej sporządzone na dzień 31 grudnia

2012 roku. które po stronie akt\Ąr'óW i pasylvów famyka się sL]mą 173'095'698'67 zł (sto

siedemdziesiąt t|zy mi|iony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem

złoE/ch sześćdziesiąt siedem groszy).

c) skonso|idowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

roku wykazujący zysk netio w wysokości 3.778.799'58 zł (trzy mi|jony siedemset siedem-

dziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem 9ro.
szy)'

d) skonso|idowane sprawozdanie f całkow]tych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód w wysokości 3.778.799'58 zł (tŻy mi]iony sie-

demset s]edemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdfiesiąt dziewięć złotych p]ęć-

dziesiąt osiem groszy),

e) skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2012 roku wykafujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.714.465'62 zł

(eden mi|ion siedemset czternaŚcje tysięcy cfterysta szeŚćdziesiąt pięć złotych sześćdzie-

siąt dwa grosze)

f) skonso|idowane sprawozdanie z pŻepływÓw pienięznych za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2012 roku Wykazujące zmniejszenie Śtanu środków pieniężnych netto o

kwotę 5'720'266'85 fł (pięć mi|ionów siedemset dwadzieścia q/sięcy dwieście sześódzie.

s|ąt sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy)'

g) oraz dodatkowe informacje i objaŚnienia'



2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty spo|ządzone zostały prawidłowo iw sposób Że-

telny od. ierciedtają sytuację majątkovJą finansową wynik f\nansowy i rentovr$oŚĆ Grupy Ka-

pitałowej'

3) wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatwjerdzenie sprawofdania zarządu z działa|ności Grupy

Kapitałowej RAFAlvlET za rok 2012 oraf skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitalowej RAFAMET za rok obrotowy 2012.

2 .

3.

tjchwała fostała podjęta jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym'

Uchwała wchodziw życie z dniern podjęcia'

IrPrzewodniczący_ M jchał KaczmaŻyk

sekretaŻ - Marcin siarkowski

członek - Joanna Br}'(.ogrodnik

członek _ Michał Rogatko

członek _ Janusz A. strzeDka

członek - Michał Tatarek /'f'(/'



Kuźnia Raciborska, 17-04.2013 r'

ucHwAt A NR44MtU20l3

Rady Nadzorczol ,,RAFAMET" S.A.

z dnla t7 hwlotnla 2013..

w 3prawio op|n|| do wniosku zr}ządu o Podzi.|9 ryaku z |at ub|oglych'

1' Rada Nadzorcza, dziatając na podstawie ań' 382 s 3 k's.h. oraz s 21 statutu spółki ''RAFA[4ET"
s'A., po zapoznaniu się z wnioskiem zaządu:

1) pozytywnie opiniuje propofycję podziału fysku lat ubiegłych w Wysokości t.487.574'37 zł (je.

d€n m.|.on czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięcset siedemdziesiąt cztery z|ote t|zydzie-
Ścisiedem groszy) z p.zeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki,

2) wnosi do Walnego zgromadzenia o fatwierdzenie podziału zysku z |at ubiegłych'

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym'

Uchwała wchodzi w Źycie f dniem podjęcia.

PŻewodnicf ący - |\4icha| Kaczma|zyk

sekretaŻ - |\4arcin siarkowski

cfłonek - Joanna Bryx.ogrodnik

członek - l.łichał Rogatko

członek - Janusz A. stŻeoka

110,,-

członek - l'ilichał Tatarek



Uchwata zostata podjęta jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym'

Uchwała Wchodziwżycie f dniem podjęcia'

Przewodniczacv _ lMichal KaczmaŻVk

sekretaŻ - |Vlarcin siarkowski

członek _ Joanna Bryx-ogrodnik

członek _ Michał Rogatko

członek _ Janusz A' strzępka

cfłonek - |Vlichał Tatarek

Kuźnia Raciborska' 17'04'2013 |'
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ucHwAł.A NR 45M|U20l3

Rady Nadzorcze! ,,RAFAMET" S.A.

z dnia 17 kwi.tnia 20{3 r.

w.p.awio opinii do wniosku zarządu o podzia|o ry8ku za .ok obrotowy 20l2.

Rada Nadzorcza, działąąc na podstawie ań' 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutu spółki '.RAFA|\4ET'
s'A'' po fapoznaniu się z wnioskiem zarządu negatywnie opiniuje propozycję podziału fysku netto
za rok obrotowy 2012 w wysokości 4.5il.336'85 zł (cztery mi|iony pięćset jedenaŚcie tysięcy trzy-
sta tżydzieści szeŚć fłotych osiemdziesiąt pięć groszy) z p|zezflaczeniefi na kapitał zapasowy
Spo.lki.

2 .

3.

yzZ
),'



Kużn.a Raciborska. 17'04.20'|3 r

ucHwAŁA NR.l6,v||U20l3

Rady Nadzorczol ,,MFAi'ET" S.a.
z dnla 17 l(wlotnl. 2013 ..

w aprawie oplnll dot. udzlglonla absoluto um
Prozo3ow| zarządu spółk| 2 wykonrn|r obowiątków za iok obrotowy 2012.

1 . Rada Nadzorcza' dzialając na podstawie ań' 382 s 1 k.s'h. oraf s 21 statutu spółki"RAFAMET"

s'A., wnos. do Wa|nego zgromadzenia Akcjonariuszy o udzie|enie abso|utońum Prefesowi

zaządu - Dylektorowi Naczelnemu - Panu E' Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za

okres od 01.01.2012 r. do31.12.2012 t.

Uchwała została podjęta jednogłośn ie w głosowaniu tajnym-

Uchwała wchodfiW życie z dniem podjęcia.

Przewodn iczący - Michał KaczmaŻyk

sekretaż - Marcin siarkowski

członek - Joanna Bryx.ogrodnik

członek. Micha| Rogatko

członek - Janusz A. stŻeoka

członek. |\4ichał Tatarek

LG,,-
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Kuźnia Raciborska' 17.04'2013 |.

ucHwAŁA NR 47M|u20l3

Rady Nadzo]cze| ''MFAMET" sń"

z dnia l7 kwietnia 2013 r.

w śprawie opin|i dot. udz|elen|a ab.so|utor|um

vyic.p]oz6owi zajfądu spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1' Rada Nadzorcza, dfiałąąc na podstawie art- 382 5 1 k's.h. oraz s 21 statutu spółki 'RAFA[/ET,,
S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolLrtorium Wiceprezesowi

zaŻądu - Dylektorowi Hand|owemu - PanU Maciejowi lvlicha|ikowi z wykonania obowiązków za

okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 t.

2.

3.

lJchwała została podjęta jednogłoŚnie w głosowaniu tajnym'

Uchwała wchodziw Źycie z dniem podjęcia.

Przewod niczący - lMichał Kaczma.zyk

Sekretarz - Marcin Siarkowski

członek - Joanna Bryx-ogrodnik

cfłonek - Michał Rogatko

członek - Janusz A' st|zępka

członek - Michał Tatarek

WG:
/a7:z7ł'łZ ' .
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KuŹnia Raciborska' 17'0Ą'2013 |'

ucHwAŁA NR tl8/v||u20l3

Rady Nadzorczei ,,MFA lET" S-A.
ż dni.17 kwietnia 2013 r.

w aprav{ie opinii dot. udz|e|en|a absolutońum
wic.prezesowi zarządu spółki z wykonania obowiązków za ]ok obrotowy 201 2.

1' Rada Nadzorcza' dzia|ając na podstawie ań' 382 s 1 k's'h' oraz s 21 statutu spółki 'RAFAIVIET''
S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutoaium Wiceprezesowi
zaŻądu - Dyrektorowi Technicznemu _ Panu Ryszardowi stryjeckiemu z wykonania obowiązków
za okres od 01.01.2012 t. do 31.12.2A12 t.

2' lJchwała została podjęta jed nogłoŚnie w głosowaniu tajnym

Pęewodniczący - Micha| Kaczma.zyk

sekretaŻ _ Marcin siarkowski

członek - Joanna Bry)(-ogrodnik

członek - N4ichał Rogatko

członek - Janusz A' st|zępka

członek - Michał Tatarek

(r



Kużnia Racibo6ka' 17.04'2013 r.

ucHwAŁA NR 49/v|||'l20l3

Rady Nadzorczol ,,MFAIIET" S.A.
z dnla 17 kwl.tnla 20t3 L

w !pr.w|e prży|ęcia gPr.*ozd|n|. Rrdy N.dzorczeJ z dz|ał.|nośc| w .oku 2ol2.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje 
"sprawordanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek MFAI\4ET S.A. w

Kużni Raciborskiej z działalności w okresie od 01'01'2012 |' do 3'| 12.2012 r'". które stanowi

zaĘcznik do niniejszej uchwały'

2. uchwała została podjęta jednogłośn ie w głosowaniu jawnym'

Uchwah wchodziw życie z dniem podjęcia'

Przewodniczący - Michał tGczmarzyk

I.i/
I
l ,r

Sekretaz - Marcin Siarkowski

cfłonek - Joanna Bryx-ogrodnik

członęk - |Vlichał Rogatko

członek - Janusz A. strzeDka

członek - Michał Tatarek



1' Rada Nadfo|cza' dfiałając na podstawie ań' 368 s 2 k's.h' oraz s 13 ust' 1 i3 statutu społki.
powołuje dwuosobowy zarząd Fabryki obrabiarek RAFA|\4ET s'A' na nową wspó|ną pięcio|etnią
kadencję'

Kuźnia Raciborska. dnia 17 '0Ą'2013 |'

ucHwAŁA NR 50/vl|u20l3

Rady Nadżorczel RAFAMET s.A. z dn|a 17 kw|etn|a 20{3 r.

w sprawle usta|en|a ||czby czlonków zarządu Fabrykl obrabla]ek RAFAI'ET s.A.

na nową pięcio|etnią kad€ncię

2' Uchwała została podjęta jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym'

Uchwała wchodzi w życje z dniem odbycia Wa|nego Zgromadzenia Fabryki obrabiarek RAFAMET

s'A' zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012'

Pąewodniczący - Michał KaczmaŻyk

sekretaŻ. Marcin siarkowski

członek - Joanna Bryx-ogrodnik

członek - Michał Rogatko

członek - Janusz A' st|zępka

członek - Michał Tatarck

/l,ł-A,d*L
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