RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE
DATA SPORZĄDZENIA: 2021-05-28

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO
S.A. w restrukturyzacji na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami
uchwał (RB 19/2021).

Treść raportu:

RB 19/2021

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku
o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym
porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz
sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020
roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2020 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020
roku,
f) pokrycia straty Spółki za 2020 rok,
g) zmian w Statucie Spółki,
h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki,
i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
j) powołania Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję,
k) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
l) ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu spółki,
m) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków
Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Jednocześnie, w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zmiany w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść
proponowanych zmian:
1) Zmiana § 6 Statutu:
Dotychczasowa treść:
„Przedmiotem działalności spółki jest:
1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą
wodą (PKD 25.30.Z),
2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
43.99.Z),
6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
(PKD 71.12.Z),
14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z),
26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B),
28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.Z),
31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
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35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z),
37) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
(PKD 25.50.Z),
38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
(PKD 26.51.Z),
39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych
i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
(PKD 28.12.Z),
43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
(PKD 42.21.Z),
53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
(PKD 42.22.Z),
54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
59) Wykonywanie
instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych
i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych (PKD 62.09.Z),
68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z),
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72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
(PKD 77.33.Z),
74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22.Z),
79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD
29.10.D),
82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
29.10.E)”,
83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD
29.20.Z),
84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
(PKD 29.31.Z),
86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 29.32.Z),
87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD
27.32.Z),
90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z),
94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 45.31.Z),
98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego (PKD 46.52.Z),
101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
(PKD 47.91.Z),
104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z),
105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).”
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Proponowana treść:
„Przedmiotem działalności spółki jest:
1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą
wodą (PKD 25.30.Z),
2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
43.99.Z),
6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
17) Produkcja
pozostałych
maszyn
ogólnego
przeznaczenia,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z),
26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.Z),
31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z),
37) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
(PKD 25.50.Z),
38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD
26.51.Z),
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39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych
i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
(PKD 28.12.Z),
43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
(PKD 42.21.Z),
53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
(PKD 42.22.Z),
54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
59) Wykonywanie
instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych
i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych (PKD 62.09.Z),
68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z),
72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
(PKD 77.33.Z),
74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),

6|Strona

77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z),
79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD
29.10.D),
82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
29.10.E)”,
83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD
29.20.Z),
84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
(PKD 29.31.Z),
86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 29.32.Z),
87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD
27.32.Z),
90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z),
94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem
motocykli (PKD 45.19.Z),
96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 45.31.Z),
98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 45.32.Z),
99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego (PKD 46.52.Z),
101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
(PKD 47.91.Z),
104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z),
105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
106) Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2),
które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 roku.
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Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca
ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod
adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Podstawa prawna raportu bieżącego:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
Radosław Domagalski-Łabędzki - Prezes Zarządu
Maciej Stańczuk - Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu.
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