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List do Akcjonariuszy
Fabryki obrabiar€ k RAFAMET s.A.
w KuźniRaciborski€j

szanowniPaństwo,
spółka wchodzi w lok 2013 z dobr}mi w}.nikamiroku 2012 uzyskail}Tni- co wańo podkęślić.
w okresie staglacji gospodark światoweji laajowej pŹ'najDrniej w odni€sieniu do branżyob.abiarkowej.PodstawafinansowaSpółki'jakąjestzan*nięcieroku poprzedliegooraz zakończenięw rcku ubiegĘrn realizacji aaczących modemiacji parku mas4mowego Spółki, dają spory margines czasu niezbędnegodo opanowaniaokesu pŹełamyvania kryzysu gospodarki świalowej'co wedługwielu ekspertów ma nastą)ićw drugiejpołowie2013roku'
Rok 2013 i latanaslępneto kolejneetapystalei konsekwentnie
realizowanego
prcgramudylver.
syfikacji asoń}mentowej i geoglaficaej dla w}.robów spółki. opracow}'wanakonstrukcja obrabiark
karuzelowej KcI 4001470do wysokowydajnej obróbki mateńałów supęrtwardychpŹy wykorzystaniu
specjalnych narzędzi skawających chłodzonycbchłodfiwem o ekstlematde wysokim ciśnieniudochodząc}Tndo 350 Bar olaz pracę koncepcyjno-konstrukcy.jnę
nowęj generacji obmbialki podtolowej UcE
150 (UGE 400) to zadaniana Dajbliższelata w odniesieniu do tecbniki' a w sferze sprzedażyto potwierduenielub zaistnieniena takich r}a*achjak Bliski Wschód, środkowaAfryka czy Daleki wschód.
Proces wdlażaniainnowacinych foz:nivań zatówDo do linii produktowejjak i sposobuprodukjest
procesemciągł}m,w}magając}mwymiemych nakładóworganizacinych, fiIansowych i majątcji
kowych. Są to działaniakonieczne i nięzbędne'Siłai pozycja firmy w}'nika właśnie
z ogromnejkoncentracjidfiałańw tych obszamch.Najbliższeiatanie będąpodt}m względemodmięnnę.
Partnercmbime.
nadalbędziePolitechnikaSląskaw G]isow},rnspółki w zakesie w.liazaniapostęputechnologicznego
wicach' w zakresie Iozwiązań olganizacyjnych począwszy od bieżącegoroku będziemy wdrażalizasady
i regnlac]e zarządzaniapopż€z cele orŁ będziemy koncentlowali wsze]kie wysiłki oIganizacyjDena
po.lnoszenju
pracownika.
szerokorozumianejęfektywności
własDej,
tj' firmyjako całości
omz każdego
Skorelowanię odtworzenio\łychinwestycji majątkowych własnychdecydującycho utrzymaniu
przewagi stmtegicznejfirmy w zakesie budowy wielkogabal}'towychobmbialek z tempem,skalą i determinacjąw budowaniusolidnych fundamentówobecnościfirmy na ryrrtach globa]nych,to historycznie
i strategicznienajwiększewyzwanie' przed kórym stajeRĄFAMET S'A.
Rozpoczęcie inwestycji pod nazwąBudowa Hali Montażutr w Kuzni Raciborskiej zadęcydujęo
stra|egicayrn, perspeld)qricm}m rozwoju firmy na okres 10-20lat. Inwęstycjata ma również decydujące znaczenię w kwestii pozycjonowania spółki przez T}nek odbiorców omz ma bezpośredniwpt}rv na
frrmy w latach następnych. w}'wołujeto szczególną odpowi€dzialnośćwłaścicielioraz
skalę działalności
kierownictwa firmy prz€de wszystkim w aspekcie utrz}my'lvaniapoz}1}tvnegozrozumienia,tak dla wydatków rłrynikającychz tej decyzji, jak i przekonania uczęstników tego przedsięwzięcia o jęgo jedno.
znacznejcelowości
i pełnejkoniecmości
dokonania'Konieczność
budowynowejHali Montazutojednak
równieżogrcmnybiznesowyobowiązekstaranności
w lozpoczęciutegoprccesupod każdymwzględem'
jest
Ploc€s ten fwa,
monitolowany, eliminowane są napotykaneproblemy prawne, pŹetargowe omz
finarrsowe'Terminpodjęciadec}zji o rozpoczęciukill:unastomięsięcznej
inw€ s tycji zostałokreślony
na
pierwszepóhoczebieżącego
rol:u-

EEFFNET
Contract machining center_ usfugi ohóbki skrawania dla zewnętŹnych klientów w zakesie obróbki elementów wielkogabar'towych to tzw. ''trzecia noga bialesu'', kórą krok po koku' jako ważny
elementśI€ d nioterminowęj
stratęgiirozwoju'budujemyw spółceod kilku lat' Dopierojednakzwolnienie
przestrzeniloboczej na obecnych halach wysokiego i niskiego montażu(po wybudowaniuHali Montazu
lI) umożliwi ulokowanie na tych obszarach obrabiatek produkcyjnych, tj. kilku bardzo dużych freza..
skich, tokaiskich i wiertarskich centrów obńbczych, kórych godziny tecbnologicznejpracy będąmogly
być kontraktowaned|a klientów zewnętrmych.z kilku powodów uruchomieniebiznesu charakeryzującegosię szybkimobfotemgotówkowymzawsfebyłow sfeŹe naszJchzainteresowań'
Jakoprzeciwwaga
jednostkowychobmbiarek,kóry chalakteryfuje
dla biznesublrdowyi spŹedażywielkogabarytowych,
się bardfo vydłużon}micyklami rotacjinaleźności
opisanypowyżejbimes jest pożądan}m
uzupełnie.
niem profilu sprzedażowegospółki.
zespół odlewni ,BAFAMET'' Spotka z o'o' jako samodzielnypodmiot gospodarczy'chociażkapitałowow 100%zależnyod RAFMET S'A', działaod 1996I. oslatnieiatasąjednaknarastającym
pasmemtrudności
w opanow},waniu
pojawiających
się problemów.odlewnia,hóra w ujęciuśredniorocznym tylko w około 20-25%opracuje na necz RAFAMET s.A. (w latach duzej koniunktury jest to 4045%) nie potrafi' ze swoim balastemwysokich kosaów amońyzacji (w głó\Ynejmierze w}.oik inwestycji
modeńizaciDych i odtworzeniowych
z lat 2005.2008)omz z wysokimi koszlamifinansowymi(będącymi następstwem
realizacjiw/w inwestycji),skuteczniewalcfyć cenowona baldzo konkurencyjn}m
europejskimrylrku odlewnicz}m. Proces restrukturyzacjimajątkowej'organifacyjnejomz finansowejjest
realizowaDy, jednak na wyniki skutecznegoprzeprofilowania produkowego tego podmiotu musimy
czekać, a obecny kryzys gospodarczyniestety obieko.wnie nie pomagaw q,ychodzeniutej firmy z problemów'
zaftąd ko\ejnej kadencji musi skonflontować się z koniecznościąprzeprowadzeńa głębokich
zmian w zakresie organizacji fuŃcjonowania Pionu wiceprezesa zażądu - Dyreklora T€chnicznego w
RAFAMET s.A. zostanie przeprowadzony podział Pionu Dytekora Techaicznego na dwa piony:
D}TektoraPlodukcinego omz Dyrektora Marketingu' szcf€gólnie tnrdnejestto wyz]łaniew odliesieniu
do pozycji D}TeL1oraMafketingu' który musi bezwzględlie mieć ugruntowanąwiedzę konstruklorskĄw
zakresiebudowyobrabiarekspecjalnychoraz dużezdolności
z zakresuszerckorozumianejdziałalności
marketingowej'
Do kompetencjiD)TektoraPrcdukcyjnęgobędzienalefałozarządzanie
operat)^vne
.,wytwómią produkcyjno.zaopatrzeniowo.r€montową''. Ta pokol€niowa fmiatra musi być bardzo starannie
przeProwadfoDa!nadzorowana i ewentual-oiemodyfrkowana w zależrrości
od rof.woju rł1padków jej
towaŹysfącychJak widać zagadnieńhudnych i wielowymiarowych czeka nas sporo.Nowa kadencjaZatządu będzie prz}padaóDaokes zapowiadanych
zmianw stnrktużewłaścicielskiej
firmy' co spowodujekoniecz.
nośóopt}malizacji wielu, obecnie możei niezidentyfikowanych spraw' problemów cfy w}rzrvaństrategicznych. Jako zarządzającyfurl)ą mocno osadzonąw re-aliachdziała|ności
gospodarczej,posiadającą
dużedoświadczeDie
przekonany,
biunesowejestęm
żenaszewyborybędąDajlepszedla rozwoju|trrny,,j€ j
pIacownikóworazpartnerówhandlowychi przemysłowych.
wlaścicieli,
PŹedkładając
Państwusp.awozdanie
z dzialalności
za rok 2012 serdecmiedziękujęAt<cjonańuszom' Kli€ntom oraz Pmcownikom Spółki za zaangażowaniew systematycay proces budowania bez.
piecaego i stabilnegorozwojuRAFAMET S.A.
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