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List do Akcjonariuszy i Udzialo!łców
Grupy Krpitsłowej RAFAMET
w KuźniRaciborskiej

szanowniPaństwo.
PrzękazujęPaństwusprawozdanie
fmansoweGrupyKapitałowej
RAFAMET za rok 2012,na
w}aiki którego nałoŹyłysię dobre w}miki Spółki dominująceji zauważalnypostępw procesie restrukturyzacji olganizacinej, majątkowej ofiz pźede wszystkim finansowej Zespofu odlewni
,BAFAMET' spółkaz o.o'
spółki Grupy Kapitałowejodczuwająnadal powstrz}Ąnpvanięsię lub przesuwaniena kolejne
przezswoichklientów' otoczeniegospodarcze
okresydecyzjiinwestycyjnych
w postacinieodczuwalnego odwrócenia dekoniunkturyświatowejto najważniejszynegat1'wnyzewnętrznyczyrnik wpł}.wający na warunki funkcjonowaniaGrupy Kapitałowejw Ioku ubiegł}'fn' Plan rzęczowo _ |mansowy
Ioku 2012GrupaKapitałowaRAFAMET realizowała
więc w warunkachbmku stabilizacjigospodarki
światowęj'ogromnych wahań nastrojów gospodarczych'będącychnastępstwęmnapięćfinansowych'
p olirycmy ch oraz zdaxzeń nadzwyczajnych'
Plan tecb]icao - ekonomicznyna rok 2013jest ponownięplanemambi|n}Ąn-Zamierzamy
jak lówdeż na pouzyskaćlepszeparametryzalówDow odniesieniudo wielkościsprzedaży
ogołem,
ziomie wyniku finansowegonetto. Zręali'zowaćzuni,erzamypŹede wszystkim podstawowycel stawiany pŹed kelownictwem Zespołuodlewni ,'RAFAMET" Społkaz o.o', jakim jest odzyskanię
.entowności
nettow 2013r.
skolęlowanie elemeDtówwewnętraej modemizacji przedsiębio$tw GK RĄFAMET z tempem i skalądziałańw zakesie realizacjimajątkowych
inwestycjiwłasnych
będzienadalna,jwiększym
$ ),/waniemslralegicz];m.przedhóry,rnstajemy'
Na przestŹeni wielu ostatnich la1 udowadnialiśmy,że podmiot dominujący Grupy Kapitałow€ j ' tj. RAFAMET s.A. jest fiIrnąmocnoosadzonąw realiachgospodalklświatowej'
Nie będącczę.
ściążadnejkrajowe.jczy międz'"narodowejstrukh]ry korpomcinej ' czy związkl ho]dingowego,z
duą'n powodzeniemprowadzimy akl1rvnośóbiaesową w skali globahej w oparciu o własną1inię
produkową unikalnych dóbr inwęslycioycb w postaci wielkogabar}to\rychobrabiarek do metalu'
Zajmując od wielu lat pozycję czołowegoświatowegoproducentaobmbiarek spęcjalistycmych do
jesteśmy
obńbki kołowychz€ s tawów sz}.nowych
polskiejmyślitechniczdumrrymireprezentantami
nej w t}m zatresie. Z ogromrrąkonsekwencjąrealizu,jemykolejne etapy budowaniawartościSpótki
oraz GK dla akcjonariuszy, stabilDegodoblego miejsca pracy dla ponad 600 etatowychpracowników
oraz wajnego ogniwa gospodalczegodla śląskiego
regionu gospodarczego'w którym działamy'
corocznie wymaczamynoweambitnecęle do zrea]izowania.
w rcku 2013 zamierzamyrozpocząćbudowęDowejhali montażufinalnegow RĄIAMET s'A' Zadecydujeona o stBtegiczn}m
rozwoju itlmy na okrcs 10-20lat. Inwestycjata ma również decydującemaczenie w kwestii pozycjonowania spółki przęz fwęk odbiorców omz ma bezpośredniwpł}'wDa skalę działalnościfirmy w
latach następnych. w}.'o}uję to szczególną odpowiędzia]ność
właścicieliomz kierownictwa firmy
przede wszystkim w aspekcie utŹ]m}.wania poz}'t}'rvnegoZozumienia, tak dla wydatków w}tikających z tej decyzji'jak i pŹekoDaniaucfestnikówtegoprzędsięwzięcia
o jęgoj ednomacaej celowości
i pełoej koniecaości dokonania. Konięcznośóbudowy nowej Hali Montażu to jędnak również
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ogloD]ly biznesowy obowi@ek stamntrości
w rozpoczęciutego plocesu pod każd]m względem.PIo.
jest
ten
trwa,
monitorowany'
eliminowane
są napotykaneploblemy plaw e' pżetargowe orźrzfices
podjęcia
naffowe. Termin
decyzji o lozpoczęciu kilkunastomiesięcaej inwestycji zostałohęślonyna
pierwsze półroczebieżącegoroku.
DuŹ]'m wyfwaniem roku 2013 będzie realizacja prccesów rcmontowo - modemiacinych w
podmiocie zależnym,z uwagi na dużęobciążęniafinarrsoweZespofu odlewni ,BAFAMET,' spółka z
o.o. w)magającew pierwszej kolejnościopanowania.Widzimy jednak koniecmośćponoszeniatych
Dakładów, gdyżjest to podstawowywarunek stopniowejzmiany prcfilu sprze.lażowegotego podmiofu, obecnie opefującegogłównie Da lyDku masz}.nowegoż'eliwaszarego,na r'.nek żeliw sferoidalnych, wysokoniklowych oraz chromowych.
W Ioku 2013 stawiamy na działaLność
badawczo rozwojowąi innowacyjność'
Będziemy intenry{ikowali nasząwspólpncę ze środowiskiemnaukow}m,tj. Po]itechnikąsląskąw Gliwicach oraz
Akademią Gómiczo _ Hutniczą w Krakowie' Rozumiemy, żeinnowacinośći d'.namizmdziałaniato
historycznewlzwanie dla całejpolskiej gospodarki,któĘ częściąchcemynadal pozostaó w zakresięi
w skali doslosowanęj
do naszychmo,/]iwości'
PżedkładającPaństwu rapoń podsumovujący działalność
Grupy Kapitałowejw Ioku 2012
serdeczniedziękujęAkcjoDmiuszom i Klientom za okaz.ywalelam zatlfanie,a naszym Pracownikom
dzięknjęza dr'żęzaangażowaniew realizacjęzadań handlowo produkcyjnychminionego roku'

