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List do Akcjonariuszy i Udziałowców  

Grupy Kapitałowej RAFAMET  

w Kuźni Raciborskiej 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z perspektywy dnia dzisiejszego rok 2019 był dobrym rokiem. Realizowaliśmy kontrakty prze-

mysłowo – handlowe dla naszych klientów na całym świecie. Jak zawsze były to skomplikowane tech-

nicznie i logistycznie przedsięwzięcia. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła za rok 2019 dodatnie 

wyniki finansowe oraz wypracowała dobrą strukturę bilansową – podstawę działalności w najbliższym 

okresie.  

 

Pandemia koronowirusa SARS-CoV-2 i ogłoszony 20 marca 2020 roku na terytorium naszego 

kraju stan epidemii zmieniają wszystkie znane nam reguły postępowania w sprawach gospodarczych oraz 

relacjach społecznych.  

 

Musimy spróbować na nowo stworzyć model naszego funkcjonowania na światowych rynkach 

sprzedaży obrabiarek dla kolejnictwa, indywidualnych obrabiarek wielkogabarytowych oraz odlewów 

maszynowych z żeliwa szarego i sferoidalnego. 

 

Do niedawna nasze obrabiarki tworzyliśmy dla naszych klientów w ścisłym z nimi kontakcie 

technicznym, przekazywaliśmy im wytwarzane dla nich wyroby wstępnie w siedzibie naszej firmy (od-

biór wstępny), aby potem nasz wyrób przetransportować w odlegle miejsca jego eksploatacji, gdzie po-

nownie był budowany (odbiór ostateczny), a personel klientów szkoliliśmy w jego obsłudze. Odlewy 

ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. kierowane były głównie na takie rynki zagraniczne jak Włochy, Niem-

cy, Hiszpania, Czechy.  

 

Czy ponowny restart gospodarki światowej będzie odbywał się z dużymi ograniczeniami w 

przemieszczaniu się pracowników firm operujących na globalnych rynkach? Po jakim czasie od tego 

restartu gospodarki światowej będziemy potrafili zapewnić pełne bezpieczeństwo zdrowotne dla takich 

przemieszczeń? Tych i wielu innych rzeczy nowego ładu biznesowego nie znamy.  

 

Jesteśmy jednak w Grupie Kapitałowej RAFAMET pełni nadziei i wiary w to, że po być może 

bardzo trudnym okresie niepewności co do przyszłości naszych firm, a tym samym i nas – pracowników 

tych firm, znajdziemy sposób ponownego wkomponowania się w tryby odbudowującej się gospodarki 

światowej. Budując plany produkcyjne na najbliższe okresy zakładamy, że nastąpi to w drugim półroczu 

bieżącego roku. Chcemy być i będziemy na ten moment przygotowani. Zabezpieczyliśmy płynność fi-

nansową naszej firmy dominującej w Grupie Kapitałowej na najbliższe miesiące. Czynimy starania, aby 

nastąpiło to również w pozostałych podmiotach Grupy. Wszyscy nasi klienci w sposób partnerski szukają 

sposobów rozwiązywania trudności, przed którymi wspólnie stanęliśmy i co więcej, budujemy wspólne 

plany i podstawy nowych kontraktów na rok 2020 oraz 2021.    

 

Przedkładając Państwu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 bardzo ser-

decznie dziękuję Akcjonariuszom, Udziałowcom oraz Klientom i Pracownikom za zaangażowanie w 

stworzeniu dobrych podstaw obrony przez skutkami COVID-19. 

 

Emanuel Longin Wons 

Prezes Zarządu RAFAMET S.A 

 
 

Kuźnia Raciborska, dnia 8 kwietnia 2020 r. 


