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Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte  

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.   

 
 

 

 

UCHWAŁA NR 6/I/21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w 

sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 
Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza 

przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.325.705,75 zł (jeden milion trzysta 
dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

UCHWAŁA NR 6/I/21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w 

sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.  
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 

Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza 
przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.325.705,75 zł (jeden milion trzysta 
dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na:  
a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 475.057,11 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 

pięćdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy), to jest  0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki, 
b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 
c. kapitał zapasowy Spółki – kwota 775.648,64 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 

czterdzieści osiem złotych, sześćdziesiąt cztery grosze). 
2. Ustala się dzień dywidendy na 23 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2021r. 
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


