
Projekty Uchwał na zwyczaine Walne zgromadzenie
spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE
zwołane na dzień l6 maja 2013 roku

Proiekt ucHWAŁY Nr 1 /2013
zwyczajnego Walnego zglomadzenia spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsKlE z dnia 16 maja
2013 r' W sprawie Wyboru PŻewodniczącego Zgromadzenia

s1
Działając |a podstawie ań' 409 s1 Kodeksu Spółek Hand|owych i s 34 ust. 1 Statutu spółkj
zwyczajne Walne zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E dokonuje Wyboru

na PŻewodniczącego z{omadzenia '

s2
Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Projekt UCHWAŁY Nr 2 /20t3
Zwyczajnego Walnego zglamadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 16 maja
2013 r' W sprawie pŻyjęcia poŻądku obrad

s1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE postanawia pzyjąc
poŻ ądek obrad o następującej treścii

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcle Uchwały w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia'
3' Spolządzenie listy obecności.
4' stwierdzenie prawidłowości zwałania zwycząnego Walnego Zgromadzenia l jego

zdolności
do podejmowania uchwał'

5' Podjęcie uchwały w sprawie pŻyjęcia porządku obrad'
6' RozpatŻenie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu

z dzlałalności Spółki za rok obrotowy 2012, a także Wniosku ZarŻądu dotyczącego
podzjału zysku za rok obrotowy 2012'

7' Żożenie sprawozdania Rady Nadzolczej spółki z jej działalności jako organu spółki
za okres od dnia 01'o1'2012 roku do dnia 31'12'2a12 loku, W tym obejmującego:
ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012' ocenę sprawozdania
zaŻądu z działalności spółki W 2012 roku, ocenę Wniosku Zarządu dotyczącego
sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012'

8' Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za lok
obroto\&y 2012.

9' Podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
spółki za rok obrotowy 2012'

10. Podjęcie uchwały W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012'
11. Podjęcie uchwał W sprawie udzielenia członkom ZarŻądu Spółki abso utorium

z Wykonania pŻez nich obowiązkóW W 2012 roku'
12. Podjęcie uchwał W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki

absoiutoriun] z Wykonania przez nich obowiązkóW W 2012 roku'
13. PodjęcieuchwałyWsprawiezmianys5,s15ust'4pkt8,s17ust'2pkt2]s20 ust'3

statutu spółki'



14.
'15.

16.

- zmiana s 5 statutu spółki popŻez dodanie po pkt 22:

pkt23 o treści następującej: ,,wytwarzanie energii elektrycznej (PKD35.11.z)
pkt 24 o treści następującej: ,,działa]ność związana z wyszukiwaniem miejsc

pracy i pozyskiwaniem pracownikóW (PKD 78'10'zr'
pkt 25 o treści następującej| 

',działalność agencji pracy tymczasowej (PKD
78.24.2r,

pkt 26 o treści następującej: ''pozostała działalność związana z
udostępnianiem pracawników (PKD 78'30'z)".

- zmiana s 15 statutu spółki popęez skreślenie ust. 4 pkt 8 o treści następującej'

8' n a 9tęp uj ące z d a rz e n i a :

(i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji spółki serii ,,G'' do obrotu na
Giełdzie PapierÓw Wańościowych w Warszawie najpóŹniej do 31 grudnia
2011 r. lub

(ii)niezłożenie należycie sporządzonego i opłaconego wniosku do Kamisji
Nadzaru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnega akcji spółki
serii ,G'' najpóżniej do 31 marca 2011 r',

pod Warunkiem, Źe do końca marca 2a11 r' dojdzie do prawomocnego
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki o akcje serii,,G,,
przy czym, jeżeli do końca marca 2011 r. nie dojdzie da prawomocnego
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki o akcje serii ,G,,
pawyższe terminy zostaną przedłużone na zasadzie ,,dzień za CJzień,'' Jednakżew przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowega spółki o akcje serii ,,G" przed dniem 31 marca 2011 r', termin do
złożenia należycie spoĘądzanego i opłaconego Wniosku o zatwierdŻenie
prospektu emisyjnego akcji spólki serii ,,G", o którym mowa w punkcie (2)
powyżej, ulega skróceniu na zasadzie,dzień za dzień'', przy czym po skroceniu
w myśl powższych postanowień Właściwy termin nie może przypadać
Wcześniej niż W dniu 1 stycznia 2011 r',

- zmiana s 17 ust' 2 pkt2 statutu spółki_ dotychczasowa treść - ''zakładanie pĘez
spółkę oddziałóW i społek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji tub udziałów w
społkach' _

proponowana veść: ,'zakładanie przez spółkę oddziałów oraz spółek, ]ikwidacja
oddziałów oraz spółek, nabycie, abjęcie izbycie akcji lub udziałów w spółkach,',

- zmiana s 20 ust. 3 statutu spółki _ dotychczasowa treśó - ,,Kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata."

proponowana lleść - ,,Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata' Członków Rady
Nadzorczej powołuje się na akres WspóInej kadencji'

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki'
Podjęcie uchwał W sprawie powołania członkóW Rady Nadzorczej kolejnej kadencji'
Podjęcie uchwały W sprawie zasad Wynagladzania członków Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia17

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia
s2



Projekt ucHWAŁY Nr 3 /2013
zwyczajnego Walnego z{omadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia ']6 maja
2013 l' w sprawie zatwieldzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia
2012 t. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 1 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 usi' 3 pkt. 1

statutu spółki zwcząne Walne zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

s1
Po rozpalŻeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od '] stycznia 2012
r' do 31 grudnia 2012 r' zbadane prŻez biegłego rewidenta, składające się z:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31'12'2012 roku' który po stronie aktywóW i pasywóW

zamyka się sumą 73 861 a40'64 zł (siedemdziesiąt tŻy miliony osiemset
sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery
grosze),

3) rachunek zyskóW istrat za rok obrotowy od 01'u '2a12 roku do 31"]2.2012 roku
Wykazujący zysk netto W Wysokoścj 5151 617'41 zł (pięć milionóW sto pięćdziesiąt
jeden tysięcy sześćset sjedemnaście złotych i czterdzieści jeden groszy)'

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) Własnym za rok obrotowy od 01'01'2012
raku do 31'12'2012 roku Wykazujące wŻrost kapitału Własnego o kwotę 5 15.] 693'06
zł (pięć milionóW sto pięćdzjesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt tlzy złote i
sześó groszy),

5) rachunek pŻepływóW pienięznych za rok obrotowy od 01'01'2012 roku do
31'12'2012 loku wykazujący zwiększenie stanu ś.odkóW pieniężnych o kwotę
952 2oa,2a zł (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem złotych j

dwadzieścia groszy)'
6) dodatkowe informacje i objaśnienia'

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 16 maja
2013r' W sprawie zatwieldzenia sprawozdania za.ządu z działalności Spółki za okres od 1

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 1 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 ust. 3 pkt' 1

Statutu Spółki zwycząne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co nasiępujeI

s1
Po rozpairzeniu zatwierdza się sprawozdanie zalządu z działa]ności spółki za okres od 1

slycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

s2

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'
s2



Projekt UcHWAŁY 5/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLSKlE z dnia 16 maja
2013 r' w splawie podziału zysku za rok obrotowy 2012'

Działająa na podstawie ań' 395 s 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i s27 ust' 3 pkt 2
statutu Spółki zwczajne Walne Zglomadzenie spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLSKlE s'A.
uchwala' co następuje:

s1

Zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 'o1 '2012 r' do 31 '12'2012 r' W Wysokości 5 151 617 ,41
zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden iysięcy sześćset siedemnaście złotych i czterdzieści
jeden groszy) przeznacza się W całości na pokrycie straty z lai popŻednich'

Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Projekt UCHWAŁY Nr 6 /20{3
Zwyczajnego Wa|nego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 16 maja
2013 r' W sprawie udzielenia członkowi zalządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków

Działąąc na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwcząne Wa|ne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

s1
Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej oDLEWNlE
PoLsKlE abso{utorium z Wykonania pzez niego obowiązkóW za okres od 1 slycznia 2o12 l'
do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 16 maja
20']3 r' W sprawie udzielenia członkowi ZaŻądu spółki absoluiorium z Wykonania
obowiązkóW

Działając na podstawie ań' 395 s2 pki' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust' 3 pkt' 3
Statutu spółki zwyQzajne Walne zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co następuje:

s1
Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi _ Wioeprezesowi Zarządu spółki Akcyjnej
oDLEWNIE PoLsKlE absolutorium z Wykonania pŻez niego obowiązkóW za okres od 1

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

s2

s2

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia
s2



Projekt UCHWAŁY Nr 8/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLSKlE z dnia 16 maja
20']3 r' W sprawie udzielenia członkowi zaŻądu spółki absoluiorium z wykonania
oboWiązkóW

Działąąc na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwycząne Wa|ne zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

sl
Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu _ Wiceprezesowi Zarządu spółki Akcyjnej
oDLEWN|E PoLSK|E absolutorium z Wykonania pŻez niego obowiązkóW za ok.es od 1

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLSKlE z dnia '16 rnaja
2013 r' w sprawie udzielenia członkow] Rady Nadzorczej absolutońum z Wykonan]a
obowiązkóW

Działając na podstawie ań. 395 s2 pkt' 3 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu Spółki zwczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co następuje:

s1
Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej _ PŻewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE absolutorium z wykonania przez nią obowiązkóW za
okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

s2
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 1ol2o13
Zwyczajnego Walnego zgromadzenia SpółkiAkcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 16 maja
2013 r' W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absoluto um z Wykonania
obowiązkóW

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust. 3 pkt' 3
statutu spółki zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

s1
Udziela się Panu KazimieŻowi Kwietniowi _ WicepŻewodniczącemu i Sekretarzowi Rady
Nadzorczej spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE abso|utorium z wykonania p.zez niego
obowiązkóW za okres od 1 stycznia2012l' do 31 grudnia 2012 r'

s2

Uchwała Wchodzi W życie z dniern podjęcia
s2



Projekt UGHWAŁY Nr 1112013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 16 maja
2013 l' W splawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW

Działając na podsiawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu Spółki zwyczą|e Walne Zgrornadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co następuje:

s1
Udziela się Pani Józefie FamieLec - członkowi Rady Nadzorczej spółkiAkcyjnej oDLEWNlE
PoLsKlE absolutorium z Wykonania pŻez nią obowiązkóW za okres od 1 stycznia 2012 l' do
31 gtudnia 2012 t .

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nl 1212013
zwyczajnego Wa|nego zgromadzenia SpÓłki Akcyjnej oDLEWNlE PoLSK|E z dnia 16 rnaja
2013 r' w sprawie udzjelenia członkowi Rady Nadzorczej absolutoium z Wykonan]a
obowiązkóW

Dz|ałając na podstawie ań. 395 s2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Hand]owych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwcząne Wa]ne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co następuje:

s1
Udzie|a się PanU Tadeuszowi Pleli _ członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
oDLEWNlE PoLSKIE absolutorium z Wykonania pŻez niego obowiązków za okres od '1

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Wchodzi W życie z dniem pod]ęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 13l2o13
Zwyczajnego Walnego zglamadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dn]a ']6 maja
2013 r' w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych l s 27 ust' 3 pkt. 3
statutu spółki zwcząne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

s1
Udzjela się Panu Romanowi Wronie _ cŻłonkowi Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej
oDLEWN|E PoLsKlE absolutorium z Wykonania pŻez niego obowjązków za okres od '1

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

s2

s2

Uchwała Wchodz] W życie z dniem podjęcia'
s2



Projekt UcHWAŁY 1412013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia
2013 r. w sprawie zmiany S 5, S '15 i ust. 4 pkt 8 , S 17 usi. 2 pkt 2 S 20 ust. 3
spółki

Działając na podstaw]e ań' 430 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s 35 ust'
w związku z ań' 36 usi' 4 statuiu spółki zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
oDLEWNlE PoLsKlE uchwala' co następuje:

s1
Zmienia się:

'l' s 5 Statutu spółki pop.Żez dodanie po pkt 22:

16 maja
Statutu

1' pkt 23 o ireści naslępqącej: ,,Wwarzanie energii elektrycznej (PKD 35 1 1 Z)
2' pkt 24 o treści następującej: ,,działalność związana z Wyszukiwaniem miejsc

pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78'10'z)",
3' pkt 25 o treści nasiępującej| 

',działalność agencji pracy tymczasowej (PKD
78.24.2)",

4' pkt 26 o treści następującej: ,,pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników (PKD 78' 30' z) "'

2' s 15 statutu spółki popŻez skreślenie ust' 4 pkt 8 o treści następującej;

8' n a st ę p uj ące zd a rz e n i a :

(i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji spółki serii ,,G" da obrotu na
Giełdzie Papierów Waftościowych W Warszawie najpóźniej do 31 grudnia
2011 r. lub

(ii)niezłożenie należycie sporządŻonego i opłaconego wniosku do Komisji
Nadzoru Finansowego o zatvyierdzenie prospel<tu emisyjnego akcji społki
serii 

',G" 
najpóźniej do 31 marca 2a11 r',

pod Warunkiem' że do końca marca 2011 r. dojdzie da prawomo1nego
zarejestrawania podwyższenia kapitału Żakładowego spółki o akcje serii ,,a'',
przy czym, jeżeli do końca marca 2011 r' nie dojdzie da prawomocnego
zarejestrawania podwższenia kapitału zakładowego spółki o akcje serii ,,G',
powyŹsze terminy zastaną przedłużone na zasadzie,,dzień za dzień"'
Jednakże W przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyższenia
kapitału zakładowego spółki o akcje serii ,G, plzed dniem 31 narca 2011 r.,
termin do złożenia należycie sporządzonego iopłaconego Wniosku o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji spółki serii ,,G'', o którym mowa W
punkcie (2) pawyźej' ulega skróceniu na zasadzie,'dzień za clzień,,, przy
czym po skrÓceniu w myśI pawyższych postanowień Właściwy termin nie
moŹe przypadać Wcześniej niż W dniu 1 stycznia 2011 r''

3' s 17 ust' 2 pkt 2 Statutu spółki o treści następującej: ,,zakładanie przez spÓłkę
oddziałów i społek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji |ub udziałów w spółkach,' ,i
nadaje się mu nową następującą teść: ''zakładanie przez spółkę oddziałÓw oraz
spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie izbycie akcji Iub udziałów
w spalkach.

4- s 20 ust' 3 statutu Spółki o treści następu]'ącej ,, Kadencja Rady Nadzorczejtrwa trzy
/ata' i nadaje się mu nową następującą treść: ''Kadencja Rady Nadzarczej trwa trzy
Iata. CzłonkÓw Rady Nadzorczei powałuje się na okres Wspólnej kadencji'

1pktl
Akcyjnej



s2
Uchwała Wchodzi w życie z chwi|ą zare)estrowania zmjan W statucie spółki przez właściwy
sąd rejestrowy'

Uzasadnienie do Uchwaly Nr 1412013

1} zmiana s 5 statutu spt'kii Przedmiol działalności spółki'

RozszeŻenie działalności Spółki popŻez dodanie W s 5 punktu 23 o treścj następującej:
,,Wytwarzanie energii elektrycznej."

Wnioskowana zm|ana związana jest z zamiarem lea|izac]i plzez spółkę plojektu
inwestycyjnego dotyczącego wytwaŻania enelgii elektrycznej z insta]acji fotowolta]cznej o
mocy do 1 MW planowanego do lokalizacji na terenie jej obiektóW fabrycznych W
starachowicach' P|anowane przedsięWzięcie pozwoli na optymalizację kosztóW zw ązanych
z wykorzystaniem energii elektrycznej W podstawowych procesach produkcyjnych spółki.

RozszeŻen]e działalności spółki poplzez dodanie W s 5 punktów 24'25'26 statutu spółki o
treści następującej:
,,24. Dzlała|ność związana z Wyszukiwaniem m ejsc pracy i pozyskiwaniem pracown]ków'
25' Działa nośó age1cji pracy tymczasowej'
26' Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikóW'''

Wnioskowane zmiany związane są z możliwością Wykorzystania tej formy zatrudniania
placownikóW w oparciu o zawierane umowy z podm]otami zewnętĘnymi W zakresie
udostępniania pracownjków' głównie dla kontrahentóW społki W blanży odlewniczej na
terenie Niemiec jako uzupełnienia
do oferowanej formuły śWiadczenia usług w ramach umów o dzieło'

2) zmiana poprzez skreślenie w s 15 ust' 4 punktu 8.

Wnioskowane Wykreślenie związane jest z Wypełnieniem plzez zaŻąd obowiązkóW
określonych W punkcie 8 (i) i 8 (ii)' co w konsekwencji doprowadziło do stanu, W który.. nie
jesi możliwe ich naruszenie'

W dniu 10 listopada 20'l0 r. Komisja Nadzoru Finansowego zalwieldziła prospekt emisyjny
spółki oDLEWN|E PoLsKlE s'A' związany z zaniarem ubiegania się o dopuszczenie oraz
Wplowadzenie do obrotu na rynku regu|owanym na Giełdzie PapieróW Wańoścjowych W
Warszawie S'A' 8148882 akcji se.ii G' Prospekt został upubliczniony W formie
elekkonicznej na stronje internetowej spółki oDLEWN|E PoLsKlE s'A'
www.odlewniepolskie.pl i firmy inwestycyjnej NOBLE SECURITTES S.A.
wv$ /.noblesecurities.pl w dniu 22 listopada 20'10 r.

W dniu 13 stycznia 2011 r' ZaŻ ąd Giełdy PapieróW Wańościowych W Warszawie s'A' podjął
Uchwałę Nr 60/2011 a dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
8 148 882 akcji zwykłych na okaziciela serii G'
W dniu 12 maja 2011 l' zalząd Giełdy PapieróW Wańościowych w Warszawle s'A' podjął
Uchwałę Nr 608/2011 o wprowadzeniu z dniem 16 maja 2011 r' W trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym 8148882 akcje zwykłe na okaziciela spółki pod
Warunkiem lejestracjitych akcji i oznaczenia ich kodem PLoDL00013 pŻez KDPW S'A

W dniu 16 maja 2011 r. Krajowy Depozyt PapieróW Wańościowych s.A. dokonał rejestracjj
8 148 882 akcji,'serii G' ioznaczył ich kodem PLoDL00013'
W związku z tym z dniem 16 maja 2011 r' powyższe akcje zostały Wprowadzone do obrotu
publicznego.



3) zmiana brzmienia s 17 ust. 2 pkt 2 z treści: ,,zakładanie przez spółkę
oddziałów i spółek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałóW w
spółkach'' na treść: ,,zakładanie przez spółkę oddziałów oraz spółek,
likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub
udziałów w spółkach'''

Wnioskowana zmiana w]ąże się z koniecznością jednoznacznego określenia czynności
do podjęciach których ZaŻąd Winien uzyskaó upzednią zgodę Rady Nadzorczej'

4| zmiana brzmienia s 20 ust' 3 statutu spółki z treści: ,,Kadencja Rady
Nadzorczej trwa irzy lata.'' na treść: ,,Kadencia Rady Nadzorczej trwa trzy
lata. członków Rady Nadzorczei powołuje się na okres wspólnej kadencji.''

Wnioskowana zmiana Wiąże s]ę z ujednoliceniem sposobu Wyboru i długości obow ązywania
kadencji organów spółki'

Projekt ucHWAŁY 1 5/201 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkl Akcyjnej oDLEWNlE PoLSK|E z dnia 16 maja
2013 r' W sprawie Ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki'

s1
W związku ze zmianami w statucie Spółki Wynikającymi z Uchwały nr 1412013 podjętej W
dniu '16 maja 2013 t. ptzez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółkiAkcyjnej oDLEWNlE PoLSKlE ustala iekstjednolity statutu spółki'

9TATUT sPÓŁK!

Pa9TANaWENIA aGÓLNE

ś'
1. Fima spółki brzni: spółka Akcyjna aDLEWN|E PoLsKlE'
2. spólka może uż'Mać w obracie skńtu: )DLEWN|E PoLsKlE s A'

s2
siedzibą spółki jest niasta starcchawice'

s3
spótka działa na obszarze Rzeczpaspolitej Palskiej i za granicą

ś4
załazyciel a n i spółki są:

1. EXBUD S.A. w Kielcach,

2. Zbigniew RONDUDA,

3. Ryszard PISARSKI,

4. Marianna RYŚ'

5. Kazimierz KW|EC|EŃ.



PRzEDMloT DZlAŁALNoŚCt sPÓŁKl

ś5
Pzedmiaten dzialalnaści spółki jest:

1. adlewnic^]vo żeliwa (PKD 24'51 z)'

2. adlewnicbr/o staliwa (PKD 24.52.2),

3 adlewnictvo netali lekkich (PKD 24.53.2),

4. adlewnichNo pozostałych metali nieżelaznych, gdzje jndziej niesklasyfikowane (PKD 24'54. B),

5 kucie, pfasowanie, Wtłaczanie iwalcowanie netali; meta!urgia proszków (PKD 25 5a'4,
6. abńbka metali i nakładanie pawłok na metale (PKD 25'61 'z)'
7 produkcja kanstrukcji neta|owch ijch części(PKD 25'11'Z)'

8. adzysk surowców z materialóW segregawanych (PKD 38'32'z)'

9. plodukcja pazastałych Wrobów z hjJorzw sztucznych (PKD 22'29'2)'

10' sprzedaż hurtowa netali i rud metali (PKD 46'72 z)'

11' sprzedaż hultowa częŚci iakcesoriÓw do pÓjazdóW samachodowych, z WyJączeniem motacykli
(PKD 45.s1 Z),

12' splzedaż hurtowa odpadów izlonu (PKD 46'77 z)'

13. pneładunek towarÓW w pozostałych punktach plzeladunkawych (PKD 52.24 C)'

14' nagazynowanie iplzechowwanie pazastatych towarÓw (PKD 52'10 B),

15' działalnoŚć związana z pakowanien (PKD 82'92 z)'

16' działalność holdingów finansowych (PKD 64 20 z),

17' pozostałe forny udzielania kledytów (PKD 64.92 z),

18' pozostała finansowa działa|noŚć usługawa' gdzie indziej niesklasyfikawana' z Wyłączeniem
ubezpieczeń ifunduszóW emerytalnych (PKD 64'99 z)'

19' badania naukowe i prcce rozwojawe w dzjedzinie pozostałych nauk przyrcdniczych itechnicznych
(PKD 72.19 Z),

20' przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35'12'z)'

21. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.2),

22' handelenergią elektryczną (PKD 35'14'z),

23' wytvvażanie energii elektrycznej (PKD 35' 11'Z)'

24' ,'działalnaść związana z Wszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracawnikÓw (PKD
78.10.2),

25' działa|naść agencji pracy tynczasowej (PKD 78'2a'4,

26 pazastała działa|ność związana z udostępnianiem pracawników (PKD 78'3a'z)

KAP|TAŁ ZAKŁADOWY' AKCJE.

$6
Kapitał zakładawy spółki wynosi 61.992'363 (sześćdzjesiąt jeden nilionóW dziewięć dziewięćdziesiąt
dwa tysiące tŻysta sześćdziesiąt trzy) zlotych idzieli się na 2a.664121 (dwadzieścia ni\ionów
sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieŚcia jeden) akcji o waftaści nanina]nej 3 (tlzy) zlate
każda' z czego:

1) 615'40a 9ześćset piętnaŚcie tysięcy czterysta) akcji na okazicie]a, które oznacza się jaka
akcje seii ,,4".
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4)

5)

6)

2) 1'020'a0a (jeden ni|ian dwadzieścia tysięcy) akcji na okazicie]a, które oŻnacza się jako akcje
serii ,,B'' opłacanych gatówką'

3) 864'60a (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcii na okazicie]a' ktÓre oznacza
się jaka akcje serji ,'c" apłacanych gotówką'

1 430'665 aeden nilion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na
okaziciela, którc oznacza się jako akcje selii ,'D'' opłaconych gatóWką.

4'333'000 (cztery niliony tlzysta tźydzieści trzy tysiące) akcji na akaziciela, które oznacza s]ę
jako akcje serii ,'E''' opłacanych gatówką'

4.251 574 (cztery niliany dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery)
akcji na okaziciela' ktÓre aznacza się jaka akcje serii F, apłaconych gotóWką.

8''148.882 (asiem milionów sto czterdzieści asiem tysięcy osiemset osiemdzjesiąt dwie) akcji
na akazicie]a' które aznacza się jako akcje serij G, apłaconych gotówką' Wyemitowanych W
ftnach konwe6ji wierzytelności wobec spótki na jej akcje na padstawie ai 294 ust 3 ustawy
z dnia 28 lutego 2a03 r' PftWa upadlościowe inaprawcze' która ta konwersja zastała
dakanana nocą układu zawańego w Clniu 4 maia 2010 r na zgromadzeniu Wierzycieliw taku
pastępawania upadłościowega spółki' który to układ został zatwierdzany prcwomocnym
pastanawienien sądu Rejonowego W Kielcach z dnia 18 naja 2ua r. Gygnatura akt V GUp
2/09).

ś7
Akcje nogą być obejnowane za Wkłady pieniężne albo njepieniężne, albo za wkłady pienięŻne i

Akcje obeimowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pazostać imiennymi do dnia
zahMierdzenia przez najbliŻsze zwczajne Walne zgramadzenie sprawozdania finansowego za
rak abratowy' w któryn nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego akresu nie nogą być zbyte ani
zastawione. Pastanawienie ta nie ma zastasawania da akcji wydawanych W przypadku łączenia
podziatu i przekształcenja spółki

s8
Akcje nagą być na okazicie|a lub imienne' zwykłe lub uprzwilejowane.

Akcje nowych emisij mogą być akcjani uprzywileiowanymi. Rodzaj uprzryi\eiowania i zakres
uprzwilejowania akcji nowych emjsji akreśla uchwała Walnego zgronadzenia o podwyższeniu
kapitału zakładowega'

Akcje magą być wydawane w adcinkach zbiarcwych

Akcje na okaziciela nie magą być zamienione na akcje imienne

Zaniana akcji iniennych na akcje na okaziciela Wynaga uprzedniej zgody zalządu spółki
WlaŻonej w farnie pisennej pod rygarem niewaŻnaści' ograniczenie ta nie dotyczy zamiany
akcji imienny.h' o których mo!1/a W 5 8 l]st 2' na akcje na okaziciela'

se
Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej' akcja daje prawo da jednego głasu na Walnym
Zgrcnadzeniu.

Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub uŹytkawanie, może być przyznane
zastawnikawi lub użytkawnikawi tych akcji ty|ko za uprzednią zgodą zarządu spółki WyraŻoną w
formie przewidzianej dla ustanawienia zastawu lub użytkawania'

ś'0
Akcje nagą być unażane'
Akcja może być umarzana za zgadą akcjonariusza \ł dradze jej nabycia przez spółkę (umorzenie
dobrowolne)

Akcja noŻe być unożona bez zgody akcjonariusza (unożenje przymusowe)' lJnafzenie
plzymusowe maże jednak datyczyć tylko tej części akcji akcjanariusza' ktÓre stanowią więcej niż
jedna piąta w kapjtale zakładowyn spółki.

3.

4.

5.

2.

1.

1.

2.

1

2

3.



4. Akcjonariuszawi' którega akcje zostały umarzone, należy się wynagradzenie stanowiące ilaczyn
liczby unÓlzanych akcji iWartaści jednej akcji' Rada Nadzorcza wybiera biegtego' który akreśla
waftość jednej akcji na podstawie astatniega bilansu zbadanego pżez biegłega rewidenta i
z aht te rdzo n eg a p rz ez Wal n e Zg ro m a dz e n E

5. Unorzenie akcji wymaga uchwaly Walnego zgronadzenia' Uchwała pawinna W szczególnaści
Wskazwać: padstawę prawną umarzenia wysokość Wynagrodzenia przysługującego
akcjanariuszowi akcji unażonych ustaloną zgadnie z ust' 4 i termjn jega wypłaty, spasób
ob n i że n i a ka p itału z a kładowego.

6. Akcjonariuszawi' którega akcje są unazane pżymusowo' nie pżysluguje prawo głasu z
unarzanych akcji.

7. Umorzenie akcji przeprcwadza zarząd spółki na padstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ś ''spółka może z zachowanien właścjwych przepisów ustawy enitować ob\igacje zamienne na akcje lub
z prawem piefuszeństwa'

s 12

1 Akcjonaiusze nają prawo do udziału w zysku Wykazanym w sprcwozdaniu finansawyn,
zbadanyn przez biegłego rewidenta' który zastał przeznaczony przez Walne zgronadzenie do
Wpłaty akcjanariuszom' Wa]ne Zgromadzenie akreśla dzjeń, według którego Usta/a się ,stę
akcjanariuszy uprawnionych da d'Ą]videndy za dany rak abratowy (dzień dywidendy)' |.'Jchwałę a
Wyznaczeniu dnia dwidendy podejnuje się na Zwyczajnym Walnyn zgramadzeniu' Dzień
dywidendy nie naże być wyznaczony późnjej niż W terninie dwóch miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały o plzeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszam.

2' zysk rozdziela się W stosu'ku do |iczby akcji' Jeżeli akcje nie są całkowicie pakryte, zysk
razdziela się w stasunku do dakananych wpłat na akcje

s13
Zażąd za zgodą Rady Nadzarczej naŻe Wpłacić akcjonariuszan za|iczkę na poczet przewidwanej
dywiden.jy na kaniec roku obrotowego' jeżeli spółka posiada środki Wystarczające na wypłatę'
Wyplata za|iczki następuje z zachowanien Wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek
handlowych.

aRGANY sPÓŁKl

ś'4
aryanani spółki są:

1' zarząd spółki'

2. Rada Nadzorcza.

3. Walne Zgrcmadzenie.

zARzĄD sPÓŁK

$r5
1' zarząd spółki składa się z iednego lub większej liczby członkóW, lecz nie więcej niż cztercch

członków' W tych glanicach liczbę Czlonków ZaŻądu ustala Rada Nadzarcza' zarząd
Wieloosobowy stanowią Prezes i pazastali Członkowje zarządu, w tyn Wiceprezesi zarządu

2' CzłankóW zarządu' w tym Prczesa zarządu pawóluje iadwałuje Rada Nadzorcza' odwołanie
Czlanka zarządu' w tym Prezesa zaĘądu, następuie tylka i Wyłącznie z waŻnych powodów
akreślonych paniżej w s15 ust. 4' araz pod Wafunkiem, że okaljczności falłyczne stanowiące
Ważne powady adwołania z funkcji zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą
astatniego pawolania danej osoby na stanawiska członka zarządu, W tym Prezesa zarządu'
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2a.

3.

4.

Jeże]i zaistniały ważne powody odwołania członka zaządu' W tyn Prezesa zarządu' o których
nawa W 515 ust' 4 poniŻej, a:

1) Rada Nadzorcza nie padjęła uchwały a odwołaniu Członka zaządu W teminie miesiąca od
chwili powzięcia wiadomości a Wstąpieniu tychŻe ważnych powadów przez chaćby jednega
członka Rady Nadzorczej lub

2) w czasie biegu wyżej wynienionega terminu miesięcznego - w tlakcie glosowania przez Radę
Nadzarczą nad uchwałą za odwołaniem Członka zarządu - swój głos za podjęciem stosołnej
uchwały Rady NadzÓlczej addała co najmniej2 Członków Rady Nadzarczei,

następujący akcjonariusz \ub akcjonariusze' Banh Gaspodarki zrynośc@Wei s'A ' Bank
Handloww Warszawie s A., Fotźis Bank Palska s',4, iNG Ba'ł s/ąsłis A oraz Bank Milleniun
s.A' reprezentujący łącznie co najmniej 10ań kapitału zakładowego spółki nają prawa zwołania
Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenja Akcjonariuszy, wyznaczając pEewodniczącego tega
zgromadzenja' z parządkiem abrad mającyn za swói pżedniat odwołanie wlaściwego Członka
zaządu, w tym Pfezesa zalządu, z ważnych powadÓw' Prawa, o ktÓryn mowa W zdaniu
popżednim Wygasa z upłWem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadoności o wystąpieniu
ważnych pawodów odwatania Czlonka zarządu przez choćby jednega akcjonariusza na|eżącego
da grupy akcjonariuszy, którzy mają zamjar zwałać Walne zgronadzenie Akcjonanuszy z
polządkien obrad mającym za swój przedmiat odwałanie właścjwego człanka Zarządu, W tym
Prezesa zarządu, z ważnych powadów' Uchwała Nadzwyczajnega Walnega zgronadzenia
Akcjonariuszy w sprawje adwołania Członka zarządu, w tyn Prezesa zarządu, zapada zwykłą
większością głasów i zastępuje adpowiednją uchwałę Rady Nadzarczei w przedmiacie adwołania
Członka zaŻądu'

Kadencja zarządu trwa trzy lata. Członków zażądu powołuje się na akres wspólnei kadencii'

Przyczyną odwołania Człanka Zażądu, w tym Prezesa ZaEądu, są tylka i wyłącznie
n a stę p uj ące w a Ż n e pawody :

1) działanie Członka zarządu' Wtym Prezesa zarządu' na szkodę spółki' pacl warunkien, że
została to stwierdzone wyrckien sądu pierjJszej instancji W sprawie cwilnel Ghoćby
nieprawomocnym),

2) postawienje macą prawomocnego pastanowienia prokuratara człankowi zarządu' w tyn
Prezesowi zarządu, zarzutu w sprawie karnej a popełnienie przestępstwa umyślnego
ściganega z oskażenia pub|icznega'

3) istatne naruszenie przez Członka zarządu' W tym Prezesa zarządu' przepisów prawa
poprzez działanie przez Człanka zarządu' w tyn Prezesa zarządu na szkadę spÓłki:

(i) bądź unyślnie' nawet jeżelj takie działanie w jego rezultacie nie wyrządziła spÓłce
szkody' bądź

(ii) nieunyś]nie pod warunkiem' ze takie działanie wYŻądziło spółce szkodę,

pod warunkiem, że fakt działania na szkodę spÓłkioraz - o i]e jest to w danym przypadku
istotne - powstanie pa stronie spółki szkady zostało sh^lierdzane Wyrokien sądu
pierAlszej instancii (choćby nieprawomacnym) W sprawie cjĄjJilnej'

4) prowadzenie przez Członka Zażądu' w tym Prezesa zanądu' bez zgody Racly
Nadzorczej' działalnaści kankurencyjnej wabec spółki poprzez:

(i) zawarcie lub wykonwanie umowy zawartej pżez człanka zaEądu' W tyn Prczesa
zarządu, z osabą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną
Wabec dzialalności spólki jeże]i taka umowa maże ułatwić asabie trzeciej
konkurcwanie ze spółką

(Ą następującezacho,fuan]a'

(a) posiadanie udzialóW ]ub akcji reprezentujących ca najnniej 10% kapitału
zakładawego spólek a|bo prawa da powałWania ca najmniej jednego
czlon ka z a rz ądu spółe k,

(b) zasiadanie w zarządzie' Bdzie nadzorczej lub innych arganach statutawych
spółek lub innych asób prawnych,
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5)

6)

7)

8)

s)

(c) bycie wspólnikiem spółek osabawych'

jeżeli takie spótki, spótki asabawe lub nie wynienione wcześniej osoby prawne
zainują się dzialalnością kankurencylną ze spó!ką,

przy czyn za działalność konkurencyjną z dzjałalnością spółki uważa się wylącŻn]e
produkcję adlewóW Żeliwnych lub innych odlewóW W asortymentach typowych d\a
produkcji spółki, sprzedaż hultową wcześniej wynienionych produktów lub prace
badawcze nad technologtą produkc]l odlev\aw'

shvieldzone wyrokiem sądu (choćby nieprcWanocnym) naruszenie przez Członka
zarządu, W tym Prezesa zarządu, unowy a pracę wiążącej Członka zarządu, w tym
Prezesa Zarządu, ze społką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań |ub
zaniechań Wnienianych w ań' 52 Kadeksu pracy albo - jeżeli dany Członek zaŻądu' w
tym Prezes zarządu nie jest zwjązany ze spółką unową o pracę' a wiąże go zawafta ze
spółką iopafta o przepisy Kadeksu cwilnega umowa zbliżona do umawy zlecenia
regu]uiąca zasady Wkonwania funkcjj przez członka zarządu, w tyn Prezesa zalząt1u -
nafuszenie przez Czlanka zarządu, w tyn Prezesa zarządu' wcześniej wynienianej
umowy poprzez działania ]ub zaniechania nie nniej istatne od tych wymienionych w aft.
52 Kadeksu prccy,

złożenie przez Członka zarządu' w tyn Prezesa zaządu, w jnieniu spółki oświadczen]a
wolipomimo braku Wmaganej uchwały zarządu spółki, uchwały Rady Nadzorczej spÓłki'
uchwały Wa]nego zgromadzenia spółki albo zlożenie w jmieniu spólki aświadczenia woli
w brew treści t a ki ch u chwał,

niewykonanie przez danego człanka zarządu jakiejkolwjek uchwały Rady Nadzarczej
wzwającej zarząd, w zgodzie z przepisani prawa, da padjęcia oznaczanych działań lub

skreślony,

dÓpuszczenie się przez spółkę zwłoki nie kńtszej niż 30 dni w zaplacie kwaty nE
nniejszei niż 50.000 PLN, jeżeli obawiąŻek i termin zapłaty takiej kwoty pżewidziany jest
pastanowieniami układu pomiędzy spólką a jej wieżycielami zatwierdzonegÓ
prawomocnym pastanowienien właściwego sądu upadłaściowego'

niedotrzynanie pżez spólkę zabwierdzonych uchwa!ą Rady Nadzorczej rocznych
budżetów lub pragranów fjnansowych' plzy czym' za istotne niedotrzymanie budżetóW
lub plogrcmów finansawych uznaje się negatwvne adchylenie ad ich załażeń a ca
najnniej 15% w adniesieniu da przychodów ze sprzedaŻy lub EBITDA, chyba że takie

(i) 
'powadawane 

jest przyczynani innymi niż wskazane w pl<t (ii) paniżej itrwa nie
dłużej niŻ 90 dni lub

(ii) niezależnie od tego jak długo tNva jest spowodawane wystąpienien jednega lub
więcej z poniższych zdarzeń:

. zmianą o przynajnniej 10% w okresie nie dJuższyn niż 90 dni kursów PLN w
stasunku da EUR lub UsD według śreclniego kursu wyniany Walut NBP'

. zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą
nażliwość rca]izowania ekspońu lub inpoltu surawców wykorzystwanych
plzez spółkę w pradukcjilub produktów spółki'

. wzrastem podatku dochodowego ad osób prawnych a co najnniej 10 punktÓw
procentawych lub jakiegakolwiek padatku pośredniega, nającego istatne
znaczenie dla działa|ności spółki, o co najnniej 10 punktów procentowych'
która to zmiana nie była znana na'dzień 1 listopada roku paprzedzającega rak
budżetowy,

. zdarzeniami nadzwyczajnymi wwołanymi działanien sily Wyzszej będących
poza kontlo]ą zarządu, przy czyn za akt działania siły wyższej nie będzie
uznany błąd' czy zaniedbania ze strcny spólkj'

10)
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1.

11) st"yierdzane wyrakien sądu cywilnega' chaćby nieprawamacnym, naruszenie pEez
spólkę postanowienia wiąŻącej spólkę unowy, której drugą stroną jest bank albo innej
istotnej umowy |ub unów skutkujących pa stronie spółki:

(i) zobowiązanien lub zobowiązaniani pienięznyni w kwocie głównej alba o wartaści
pzekraczającej 400 000 złatych lub

(ii) razpażądzenien lub razporządzeniami rzeczani lub prawani Ó wartaści rynkawej
p rze kraczającel 4a0' a00 złatych,

o ile najpóźniejz upwem jednego miesiąca ad dnia zawiadamienia spółki pżez drugą
stranę umawy o stanie naruazenia unawy za pamacą listu po|econego przesłanega na
ręce zaęądu:

. spółka nie doprowadziła da skutecznega uchylenja stanu naruszenia unawy
Wymienionej powżej' albo

. W przypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umawy' o którym mowa powyzel,
nie jest możliwe - spólka nie doprowadziła da uzgadnienia z drugą stonę umawy
zasad Ódszkodowania zwjązanega ze stanem nieusuwalnega nafuszenia umowy'

12) nieuczestniczenie przeŻ Członka zarŻądu, W tyn Prezesa zarządu' chaćby w sposób
niezawiniany, w co najnniej 4 pasiedzeniach zarządu' choćby nie następujących koleino
po sabie, jeze|i pierwsze iastatnie z posjedzeń Zarządu, w których dany członek
zarządu' w tym Prezes Zarządu' nie uczestnjczy, odda\ane jest od siebie o nie mniej niż
35 dni kalendarzawych inie więcej niż 45 dni ka]endarzawych

13) utrata zdalności Wykonryania funkcji Członka ZaPądu spółki Ż powodu stwieldzonej
plawonocnie plzez Właściwe organy rentowe całkowjtei lub częściawej niezdalności da
pftcy lut, z powadu prawomocnie orzeczanej utraty zdolnaści do czynnaści prawnych

14) naruszenie a więcej niż 7 dnj rabaczych obowiązku do zwołania Nadzwycza]nega
Walnega Zgromadzenia na wniasek uprawnionego podniotu.

s16
Jeżeli zarząd jest Wieloosobowy, Wszyscy jega Członkowie są obowiązani i uprawnieni da
wspólnego prowadzen ia sprcW spółki.

Prezes zarządu przewadniczy posiedzenion zażądu Uchwały zalządu zapadaią bezwzg]ędną
większl)ścią głosów. W przypadku róWnościgłosów decyduje głos Prezesa Zalządu'
Uchwaly zarządu nogą być pawzięte jeżeliwszyscy Czlonkawie zostali prawidłowo zawiadanieni
o posi edzen iu za rząC! u'

zasady działania zarządu akreŚla sŻczegóławo Regulamin zaEądu. Regulanin ten ustala zarząd
a zahi/ierdza Rada Nadzarcza.

s17
zarząd prawadzi spraw spółki niezashzeżane przez ustawę, statut ]ub uchwały Walnega
zgranadzenia do kompetencji jnnych organóW spółki

zarząd jest abawiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokananie następujących czynnaścj:

1) poddanie pad głasawanie Walnego zgramadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały
dotyczącej zbycia |ub nabycia przedsiębiorstwa'

2) zakładanie przez spółkę addziałóW oraz spółek, likwidacja oddziałóW oraz spółek,
nabycie, objęcie i zbycie akcji 1ub udziałów w spólkach'

3) nabycie, zbycie, wydzieżawienie' zamianę lub obciążenie njefuchamaści lub udziału W
nieruchaności' a w przypadku określonym W art' 394 s 2 Kodeksu spólek handlowych,
poddanie pod głasawanje Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały
dotyczącejnabycia nienia oc! spólki doninującej albo spólki lub spółdzielni zaleŻnej,

4) nabycie, zbycie' wydzjeżawienie' zanianę lub inne rozparządzenie' bądź abciążenie
innego mienia spółki' czy to w ranach jednej transakcji czy też W ramach ki]ku
powjązanych transakcji, którego wartość rynkowa pnewyższa 4a0'000 zlatych, a w
przypadku okreśIonym w aft' 394 s 2 Kodeksu spÓłek hand\awych, poddanie pad
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g]asowanie Walnega zgrcnadzenia Akcjanariuszy jakiejkolwjek uchwaly dotyczącei
nabycia mienia ad spółki doninującej alba spÓłki lub spółdzielnizaleŻnej,

5) dokonwanie WydatkóW przekraczających kwatę 400'00a złotych' z wyiątkien wydatków
WszczegÓ|nianych w zafuviedzonym racznym budŹecie spółki lub wydatków
ponaszonych w toku zwykłej dzialalności spÓłki, niezbędnych W zakesie: prcClukcji
adlewów zeliwnych i innych o. ewóW w asoftymentach typawych dla prcdukcji spółki:
sprzedazy hulźowej lub detalicznej tych odlewów |ub powstających z nich produktów:
nabwania surowcóW, mateiałÓw lub naśników energii' przy czym - o ile dokonanie
Wdatków ponoszonych W toku ŻWykłej działalności spółki w jednostkowej k|aocie
przewższać będzie 5'000'00a złatych inie będzie przewidziane w zatwierdzanym
racznyn budŻecie spółki - pżynajnniej jeden członek zarządu bęclzie zabowlązany
poinformować o zaniarze zaciągnięcia takjego zabowiązania Przewadniczącega Rady
Nadzarczej, z co najnniej 2 dniowym wyprzedzenien, a abowiązek powiadanienia
będzje mógł zastać wykanany także pocztą elektroniczną lub faksen

6) zawarcie, istotną zmianę lub razwiązanie jakiejka|wiek umawy' która może skutkawać
powstanien zabawiązań pieniężnych spÓłki pftekraczających kwatę 40a'0ao złotych, a
takŻe zaciągnięcie, istotna zmjana lub rozwiązanie takich zabowiązań nie poplzez
zawarcie umow, z Wjątkien tega, co: (i) przewjdziane jest W zatwierdzonym rocznym
budzecie spółki lub (ii) zobowiązań zaciąganych, znienianych lub razwiązwanych w taku
zwkłej działalnaści spółki, niezbędnych w zakresie: pradukcji odlewóW żeliwnych iinnych
adlewów w asortynentach typawych dla produkcji spółkj: spEedaży hurtowej lub
detalicznej tych adlewów lub pawstających z nich pradu]<tów; nabwania surowcow,
nateriałóW lub nośników eneryii, przy czyn - a ile zaciągnie, istatna zniana lub
rozwiązwanie takich zobowiązań skutkować będzie po stranie spółki zobowiązaniem da
dokanania wydatków W kwacie nie niższej niŻ 5.0a0'a00 złatych i nie będzie przewidziane
W zatwierdzanyn rocznym budżecie społki - pżynajnniej jeden czlonek zarządu będzie
zabawiązany painformawać a tym PŻewadniczącega Rady Nadzorczej w sposób
uregulawany postanowieniani pkt. 5) powżej'

7) zawarcie przez spółkę unow spólkicwilnej, jawnej |ub konand'towej umow a udziale
w zyskach lub przychodach asaby prawnej lub ułomnej osoby prawnei bądź ]akiejkolwiek
innej podobnej umow' na podstawie której przychody spółki lub jej zyski są |ub nogą być
dzjelane z innymi asabani lub iednostkami' a W pżypadku unów a których mowa w aft'
7 Kadeksu spółek hand!Ówych poddane pad glosowane watnegó zgromadzenia
Akcjonariu;zy jakiejkalwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umawy,

8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie poŻyczki przez spólkę oraz ustanawienie związanych z
nini zabezpieczeń, jeżeli kwota głóWna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 4o1.aoo
złotych,

9) udzielenie przez spółkę poŹyczki'

10) udziat spółkiw czynnaściach prawnych, których drugą straną jest podmiat powiązany ze
spólką (bezpaśrednia lub pośrednio) lub akcjanariusz spółki' oprÓcz drabnych
akcjanaiuszy' których udział W kapjtale zakładowyn spólki nie przekracza 1yo'

11) powałanie prokurenta iustalenie wysokości wynagradzenja dla prokurentÓW,

12) udzie|anie przez spółkę polęczeń' gwarancji i wsze]kich obciążeń rzeczowych majątku
spółki, w każdyn przypadku' gdy łączna kr/ota poręczeń' gwalancji i innych obciąŻeń
rzeczowch najątku spółki przekroczyłaby lub przekracza 40a'000 złatych' chyba' że
takie paręczenie, gwarancja alba obclązene' (i) bylo przewldziane w zah/vie;dzanym
racznym budżecie spÓłki lub (ji) dokonwane jest w toku zwykłej działa\ności spÓłki i
niezbędne W zakresie: produkcji adlewów zeliwnych i innych odlewów W asortymentach
typowch d|a prcdukcji spÓłki; splzedazy hul7owej ]ub detalicznej tych odlewów lub
powstających z nich produktów; nab'ry/ania surowcóW' materiałÓw lub naśników energll,
przy czyn - o ile polęczenie' gwarcncia albo abciążenie skutkować będzie naglo pa
stranie spółkj zabawiązaniem pienięznym w kwocie 5.0a0 a1a zJotych inie będzie
przewidziane w zatwierdzonyn rccznym budzecie spółki - pĘynajnniej jeden czlanek
zarządu będzie zobowiązany painformować o tym Pżewadniczącego Rady Na1lzarcze] W
spasób uregu]owany postanowieniani pkt. 5) powyŻej'
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13) udzielanie przez spółkę paręczeń' gwarancji i wszelkich abciążeń rzeczowych majątku
spÓłki innych niż te Wymienione w pkt 12) pawyŻej,

14) ustanawienie zastawu lub innego obciąŹenia na akcjach spółki

15) sponsorawanie jakichkolwiek przedsięWzięć pod t'lułem damyn ]ub dakanywanie
darowizn W kwocie przewyższającej w roku obrotowym 1 00 tysięcy złotych'

16) nabycie akcjiwłasnych pzez spółkę, a przypadkach określonych w an 362 s 1 pkt 2 i 8
Kocleksu spółek handlowych paddanie pod głosowanie Walnego zgranadzenia
Akcjonariuszy jakieikÓlwiek uchwaly datyczącej nabycia akcjiWłasnych przez spćtkę,

17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgrcnadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwjek uchwały
dotyczącej umożenja akcji spółki

18) dokrnanie istatnejzmiany w zasadach rachunkowości stasawanych przez spółkę'

19) nabwanie izbryanje spółdzie|czego własnościowego prawa do lokalu'

20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżenien punktu poniższego,

21) poddanie pod głosowanie Wa|nego zgronadzenia AkcjonariusŻy kwestii emisji obligacji
zamiennych lub z prawem pieNvszeństwa iemisji Warrantów subskrypcyjnych, a których
mowa w aft' 453 s 2 Kodeksu społek handlowych'

3' zalząd jest zabowiązany spażądzić na kaŹdy rok abrctow p]an działalnoŚci spólki i uzyskać
jega zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźnieida końca paprzedniego roku obratowego.

sr8
1. zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnaściach sądowych i pÓzasądawych spółki'

2. Jeże|i zarząd jest Wieloosobawy' do składania aśWiadczeń w inieniu spółkj upoważniony jest
Prczes zarządu samadzielnie alba dwóch członków zarządu łącznje a]bo członek zarzadu
łącznie z prokurenten'

$t9
Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spoślód jej CzłankÓW zawiera w inieniu spÓłki z
Czlonkami zarządu spÓłki unow a prccę alaz wsze]kie inne umowy' a także reprezentuje spÓlkę W
sporach między nią a członkami zarządu'

RADA NADZORCZA

ś20
1' Rada Nadzorcza sk/ada slę z pięciu Członków,

Wicepżewadniczącego'
w tym Przewodniczącego i

2 Członkowie Rady Nadzorczej są powołWani i odwalwanj przez Walne zgranadzenie zwykłą
większoŚcią głosów' pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub adwołaniu człanka Rady
Nadzorczej glosowali Wszyscy akcjonaiusze, któlzy w mamencie głasawania posiadają
samodzielnie, kaŻdy z asabna.' akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakJadowego
spółki' odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych pawodów, o których jest
mowa w 515 ust. 4 Statutu..

2a' Przynajmniej dwóch czlonkóW Rady Nadzarczej powinno być Wolnych ad jakichko|wiek pawiązań
ze spó!ką, jej akcjonaiuszami lub pracownikami, jeże|i te pawiązania nogłyby istotnie wplynąc na
zdolność takiega czlonka do padejmowania bezstronnych decyzii (członkowie niezalezni).

2b' za członka niezaleŻnego noŻe być uznana osoba, która łącznie wypełnja paniższe Warunki:

nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracawnikien spółki lub spólki stowarzyszonej'

nie pełni inie pełniła przez ostatnie 5lat funkcji członka zarządu spółki lub spÓłki
staważyszanej,

3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden spasób akcjanariusza posiadającega
pakiet kontrolny,

2)
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6)

$2t
1. Człankowie Rady Nadzorczej wybjerają spaśród

Wicepżewoclniczącego i sekretarza Rady Nadzarczej'
sleble Przewadniczącega'

2.

1.

Przewodniczący Rady NadŻorcŻej paprzedniej kadencji zwołuje i atwiera pieĄusze pasiedzenie
nowa wybrane] Rady ! pźewodniczy na nim da chwjli Wybaru nowega fuzewadniczącego'

ś22
Rada Nadzarcza sprawuje stały nadzór nad działalnaścją spólki we wszystkich dziedzinach je
działalności, a w szczególnaści dakonuje oceny sprawazdań finansawych, sprawazdania zarzadu
iWniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia stfuty za ubiegły rok obrotowy oraz sk]ada
Walnemu zgromadzeniu caracŻne pisemne sprawozdanie z Wyników tejaceny'

oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w statucie, da konpetencji Rady Nadzolczej
należy:

1) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju spólki, racznych p\anów
aperacyjnych i finansawch oraz budżetów spólki araz planów jnwestycji spółki' jeże\i
przekraczają ane czynności z\uykłego zaEądu sprawami spółki' oraz wszelkich istatnych
zmian do nich, onz żądanie ad zarządu szczegóławych sprawazdań z jch wykonania,

2) powawanie i adwołWanie (W pŻypadkach okrcŚlanych W s 15 ust. 4 statutu) Wszystkich
tub paszczególnych czbnko,/n zarządu w rym Prezesa zalządu

3) ustalanie ]iczby człankóW zarządu na kalejną kadencję,

4) zawieszanie' z Ważnych pawodóW (w plzypadkach okrcśIonych w s 15 usl 4 statutu)' w
czynnaŚciach poszczególnych ]ub Wszystkich Człanków zarządu' w tyn Prezesa zaEądu
araz del-Agowanje Członków Rady Nadzarczej da czasawego Wykanwania czynności
człanków Zarządu' w tyn Prezesa zaEądu nie magących sprcwawać swoich czynności,

5) ustalanie zasad wynagradzania Członków zarządu zatrudnianych na podstawie unow a
prccę |ub innej umow,

6) Wb biegłega rcwidenta do pEeprawadzenia badania sprawazdań finansawych,

7) udzie|anie zarządowi zgody na czynnÓści okreś|ane w s 17 ust. 2 statutu'

8) zab"yieńzanie przedstawionych przez zarząd projektóW regulaminu pracy zarządu i innych
l eg u l a m ląów a 19 a n i z ac y j nv f h

s23
Rada Nadzorcza powinna być zwowana w niarę potrzeb' nie rzadzjejjednak niz cztery razy w

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwałuje Przewadniczący Rady z własnej inicjatwy albo na ządanie
Człanka Rady Nadzorczej lub zaŻądu' We wniosku o zwałanie Rady Nadzarczej należy podać

1.

nje otrzymuje i nie otrzyn'^,uała w ciągu astatnich 5 lat dadatkowego wynagradzen]a W
znaczącej Wsokaści (poza naleŻnyn z tytulu czlonkast'jla w Radzie) od spółki lub pólki
stawarzyszanej,

nie utrzymuje obecnie ani nie utrzynwała w ciągu ostatnjega rcku znaczących stosunków
handlowch ze spÓłką ]ub spółką stowarzyszaną' bezpaśrednia ]ub w charakterze Wspólnika
akcjanaiusza' członka zarządu, pracownika spólki na stanowisku kierawniczym,

nie jest obecnie, ani w ciągu astatnich trzech |at nie była wspólnikjem lub pracawnikiem
abecnego lub byłega padniotu świadczącega usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki'

7) nie pełniła funkcli człanka Rady Nadzorczej dłużej niż 12 lat licząc ad daty pewszega
Wbaru

3./ nie iest b]iskim człankiem radziny osób' o ktÓrych nowa w pkt 1) _ 7); za b]iskich członków
radziny uważa się malżanka, Wstępnych izstępnych pieflvszego stapnia, radzeństwo' zięcia'
synową aftz powinowatych w tej sanej linii i stopniu.

Kadencja Rady Nadzarczej trvva trzy lata' Członków Rady Nadzorczej powoluje się na okres
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1.

1a

proponawany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzarczej powinien zwołać pasiedzenie w
teminie dwóch tygodniod otrzynania wniasku' Jeże\i posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie
zwołane przez Pżewodniczącego w terminie Wyzej okreŚlanyn w ninieiszym s23 ust' 2 statutu i
naruszenie tego terninu tfr/a dlużej niż 7 dni rabaczych' wóWczas Wicepnewodniczący uzyskuje
prawo do zwołania Właściwego posjedzenia Rady Nadzorczej.

Pasiedzeniam Rady Nadzorczej pzewodniczy jej Przewadniczący' Jeżeli w posiedzeniu Rady
Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący, posiedzeniu Rady Nadzorczej plzewodniczy
Wiceprzewadniczący '

s24
Posiedzenia Rady zwoływane są z padaniem proponowanego porządku obrad za pamocą
zawiadamień Wsyłanych listami poleconym| kurierem' faksen lub pÓcztą elektran]czną co
najmniej na siedem dni pned terminem pasiedzenia.

Uchwały Rady Nadzarczej zapadają większością trzech pjątych głosów, o ile W posiedzeniu Rady
Nadzarczej i głasowaniu uczestniczy wszystkich pięciu czJanków Rady Nadzorczej' W przypadku'
gdy na posiedzenie Rady NadŻorczej stawi się wyłącznie cztercch jej cŻłonków, araz pad
warunkiem' Że wszyscy jej członkawie zostalj prawidłowo zawiadomieni a terminie ] n]ejscu
pasiedzenia, decyzje zapadają większaścią trzech czwaftych glosów' W przypadku' gdy na
pasiedzenie Rady Nadzarczej stawi się wy!ącznie trzech jej czlanków' oraz pod Warunkien' że
wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomjeni o teminie i mjejscu posiedzenia' decyzje
zapadają większością dwóch trzecich głosów' Rada Nadzarcza nie może podejmawać decyzji, a
ile W jej posiedzeniu uczestniczy nniej niż 3 czlonków

Uchwały Rady nogą być podeimowane bez odbwania posiedzenia Rady w trybie pisemnyn.

Członkawie Rady nagą uczestniczyć w pasiedzeniach Rady za pÓmacą śradkóW porozumlewana
się na adleglość, w tyn poprzez dwustranną komunikację w czasie Eeczwistyn, w ramach której
członkowie Rady nagą Wpowiadać się w toku posiedzenia, przebryając w miejscu innym niż
miejsce odbycia pasiedzenia, pod warunkiem, że chać jeden z członków Rady Żnajduje się
fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkien' że wszyscy człankowie Rady
otrzynali prapanÓwaną treść uchwal bądź pisemnie bądź W famie e\ektranicznej przed
rozpoczęcien głasowania nad daną uchwałą'

z posiedzeń Rady sparządza się pratokół pżygatowwany pod kierawnic^A/em PEewodniczącego
Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli w danyn posiedzeniu nie uczestniczy
Przewad n icząceg a Ra dy'

W plzypadku uczestnichj/a w posiedzeniu człanków Rady w trybie apisanym w ust' 3 pawyżej,
protÓkół wskazuje sposób uczestnicfuva w pasiedzeniu każdego uczestniczącego człanka Rady
Członkowje Rady fizycznie obecni na posiedzeniu padpisują ljstę abecności na pasiedzeniu ofuz
treść uchwał zaś Przewodniczący Rady, alba - pod nieobecnaść Plzewodniczący Rady'
Wiceplzewadniczący Rady, czyni na liście obecnaści oraz na uchwałach stosowną wzmiankę
dotyczącą uczestnicbrva araz głasu pozostałych człanków Rady uczestniczących W pasiedzeniu W
trybie' o któryn mowa w ust. 3 powŻej' CŻłonkawie Rady' ktÓrych datyczy Wznianka' o któlej
mowa w zdaniu poprzedzającyn, w najbliższyn możliwym terminie' obowiązani są da padpisania
]isty abecności oraz padpisania sję pod podjętyni uchwałani' które wraz z protokołen z
posiedzenia Przewodniczący Rady' albo - pod nieobecnoŚć Pżewadniczącega Rady
Wicepżewodniczący Rady' dostarczy in listem po|ecanym' kurierem, faksen lub w farmie
e|ektronicznej ida przesłania podpisanych dakumentów listem paleconyn |ub kuriercm do
siedzjby spółki. apóźnienie w doręczeniu podpisanych dokunentów nie na WpłWu na ważnasc
podjętych w trakcie pasiedzenia uchwał'

W uzasadnjanych, naglych przypadkach posiedzenja Rady magą być zwalywane bez zachawania
siednia.lniowega akresu zawiadomienia, o któryn nawa w ust. 1 powyżej, jednakże zwołanie
nusi zostać Clokanane faksem, |istem pa|econym |ub pżez kuriera albo w formje elektronicznej
nie pÓźniej niż 1 roboczy dzień pEed planawanym diien pasiedzenia.

s25
Do Ważności uchwał Rady Nadzorczej Wnagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
Członków Rady'
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WALNE ZGROMADZENIE

s27
1' Walne zgromadzenia są zwczajne i nadzwyczajne'

2' zwyczajne Walne zgromadzenie pawjnno się adbyć W teminie sześciu niesięcy po uplwie
k a żdego ra ku ob ratowego'

3' Przedmiatem obrad zwczajnega Walnega zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz spnwozdania
finansowega za ubiegÓy rak obtotowy,

2) pawzięcie uchwały a padziale zysku a]ba o pakryciu straty'

3) udzielenie człankom oryanów spółkj absolutoriun z wykananja przez nich abowiązków.

4' Przedmjatem obrad zwczajnega Walnego zgromadzenja nogą być równiez inne sprawy niż
wymienione w ust. 3.

s28
Walne zgromadzenia zwałuje zarząd'

Wniosek a zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zgronadzenja ma prawo składać do zalządu
Rada Nadzorcza ilekrać uzna ta za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej 1/20 aedną dwudziestą) kapitalu zakładawega

Akcjanaliusz lub akcjanariusze reprezentujący co naimniej 1/20 aedną dwudziestą) kapitału
zakładowega orcz Rada Nadzorcza nają prawa żądać unieszczenia akreślonych spraw w
parządku abrad najbliższega Walnega zgramadzenia' ządanie tak]e na]eży ztoŻyć na piśmie da
zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanyn terminem Walnega zgromadzenia'

Rada Nadzarcza na prawo zwołać Walne zgramadzenie, jeŻelizwyczajne Walne zgramadzenie
nie zastanie zwołane w terninie przewidzianym w s 27 ust. 2 albo jeŻeli zalząd nie zwała
Nadzwyczajnega Wa]nega zglomadzenia w ciągu dwÓch tygadni ad zgłoszenia mu na piśnie
od pow ied n iega w n io sku.

Członek Rady Nadzorczej maże, niezależnie ad s'źuacji apisanej w aft. 24 ust 3' 5 i 6' brać
udział W padejmowaniu uchwał Rady oddając swói głas na piśnje za pośrednic ̂ lem ]nnega
członka Rady Nadzarczej' oddanie głosu na piśmie nje moŻe dotyczyć spraw wprawadzanych
Clo porządku obrad na pÓsiedzeniu Rady Nadzarczej'

Uchwały podjęte w trybie określ]anym w s 24 ust' 2 pkt. 1 są Wazne, jeżeli wszyscy Człankawie
Rady zostali powiadonieni otreściprojektu Uchwały i po podpisaniu ga ca najmniej przez pałowę
Czlonków Ra.ly'

Podejnowanie uchwał w trybie określonyn w s 24 ust.2 pkt. 1oraz s 25 ust. 2 nie dotyczy
wybańw Pżewodniczącega Rady Nadzarczej' powołania Człanka Zarządu oraz adwalania i
zawieszania w czynnaściach tych osób'

ś26
Rada Nadzarcza wykanuje swoje obowiązki kolegialnie, moŻe jednak delegawać swoich
Członków do samo.lzielnego pełnienia określanych czyn noŚci nadzarczych'

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonwan]a
czynności'

Członkan Rady Nadaarczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie okrcśta
u c hwała Wa l neg a zg romadzen ia'

Członkan Rady Nadzorczej pżysługuje zwrot kasztÓW związanych z udzjałen W pracach Rady'
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1. Wa|ne zgronadzenie spółki zwołuje się przez ogłosŻenie dokonwane na stranie internetawej
spółki oraz W 6pasób określany dla pEekaz'ĄjJania infamacji bieżących zgadnie z plzep]sam] o
afercie publicznej jwarunkach wprowadzanja instrunentów finansowych do zorganizowanego
systenu abrotu oraz a spólkach pub]icznych'

2. Publikacja na stronie internetowej spółki anz przekazanie infarmacji bieżącej' a którei mowa
powżej następuje ca najmniej na 26 dni przed terninem Walnega zgronadzenia'

s30
Walne zgrcnadzenie odbwa się w siedzibie spółkiw starachowicach, w Warszawie lub Kie\cach'

s3t
Uchwały nożna pawziąć' mima braku formalnego zwołania Walnego zgronadzenia' jeże:i cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nje zgłasił sprzeciwu dotyczącego adbycia
Walnega zgromadzenia lub wniesienia paszczególnych spraw da porządku abrad. Uchwały pawzięte
w ten sposób, z wyjątkien uchwał padlegających wpisowi da rejestru, pawinny być ogłaszone w

s32
Lista akcjonariuszy uprawnianych da uczestnjchj/a w Walnym zgramadzeniu, padpisana pĘez
zarząd' zawjerająca nazwiska iiniana alba firmy uprawnianych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę)
liczbę, rodzai i numery akcji oraz liczbę przysługujących jn głosów, będzie Wyłożona w lokalu zarządu
przez trzy dni pawszednie przed odbyciem Walnega zgronadŻenia' osoba fizyczna może padać
adres do doĘczeń zamiast niejsca zanieszkania'

$33
1 ' Jeże]i przepjsy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej' Walne Zgrcnadzenie jest Ważne bez

względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji

2' Walne Zgronadzenie może zarządzać pĘefu/y w abradach większaścią 2/3 (dwie trzecie) głasów'
Łącznie pżer,,/y nie magą t^!ać dłużej niz trzydzieścjdni'

3' Uchwałę o zaniechanju razpatryWania sprawy Wniesianej przez uprawnionych akcjonariuszy,
zgromadzenie padejnuje większością % głasów, po uzyskaniu zgady wszystklch obecnych na
zgromadzeniu akcjonaliuszy' którzy zglosi! i wn iosek a jej razpatrze nie'

$34
1' Walne zgramadzenie at'ljera Przewodniczący Rady Nadzarczej, a w razie jego nieabecnośCi -

Prezes zaządu albo asaba wyznaczona pEez Zarząd' Następnie spaśród osób uprawnianych do
uczestnictwa w Walnym zgramadzeniu Wbierc się Przewodniczącego.

2' Walne zgromadzenie uchwala swój regulamin okreŚlający szczegóława tryb prowadzenia abra1!.

s35
1. Uchwały Walnego zgranadzenia, poza innymi sprawani wymienionyni w ustawie \ub w statucie,

wymaga:
1) zniana przedmiatu działalnaścj spóJki'
2) przynusow wykup akcJi,
3) tączenie się spÓłek'
4) padziat spółki,
5) przeksztalcenie spółki'
6) utAoĘenie kap,nll, Iezebol^ega ] ]ego LlŻycie'

2' Nie wymaga uchwały Walnego zgranadzenia nabycie i zbycie przez spólkę nieruchanaści lub
u dzi ału w n ie ru c h a n aśc i'

ś36
1' Uchwały Walnego zgronadzenia zapadają bezwzględną Większaścią głasów, a ile ustawa lub

statut nie stanowią inaczej.

2' Uchwała Wa|nego zgramadzenja w przedmiocie da\szega istnienia spÓłki w Warunkach
określonych W ań' 397 k' s' h. zapada większością tlzech czwańych głosów.
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3' Walne zgrcnadzenie naże uchwalić istotną zmianę działalności spólki bez Wykupu akcji tych
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką znianę, jeżeli uchwała będzie pawzięta
większością 2/3 (dwóch trzecbh) głasów w abecnoŚci asóh reprezentujących ca najnniei pałÓWę
kapitału zaktadawego.

4' Zniana statutu spółki wymaga uchwały Wa|nego zgromadzenia podjętej większością trzech
czwartych gbsów' Tej samej większaści głosów wynagają uchwały Walnega Zgromadzenia w
przedniocie:

1) zgady na zbycie' obciążenie lub wydzieżawienie prŻedsiębiorsf'Ą]a społki,

2) zniany pżedmiotu pżedsiębiolstvva |ub zakresu działalnoŚci spółki'

3) zgady na zbycie lub obciążenie jakichkalwiek aktywów hwałych o je)lnastkawej waftości
początkowej w księgach spółki, bez uwzględniania odpbów anoftyzacyjnych i przy
uwzg|ędnieniu zwiększenia Wańości początkowej aktywóW w księgach spólki, równej lub
wyższej od 10'00a.000 PLN,

4) podziału, połączenia lub przekształcenia spólkj,

5) obniżenia' padwższenia lub warunkowega padwyższenia kapitału zakładawego spółki'
Dakonwanie przez spółkę czynności faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu
poprzednim naŻe nastąpić Wyłącznie po uprzednim uzyskanju uchwały Walnego zgramadzenia
na padstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pazytywnie opiniującej dakananie
czynności wymienionych W paragrafie 36 ust'4 statutu spólki.

s37
Głasawanie jest jawne Tajne głosowanie zarządza się przy Wyborach oraz nad wnioskami a
odwołanie członków arganÓw spółki lub ljkwidatarów, a pociągnięcie ich do odpawiedzia\ności' jak
również w sprawach osobowych Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na Wniasek choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnyn Zgrcmadzeniu.

GosPaDARKA FINANsoWA sPÓŁKl

$38
arganizację przedsiębiorshMa spółki okreŚla Regulanjn arganizacyjny ustalany przez zarząd spółki
zafuvierdzany pżez Radę Nadzarczą'

s3e
1' spółka prcwadzi rachunkowość zgadnie z abowiązującyni przepisani prawa'

2' Rakiem abratowym spÓłkijest rok kalendalzowy.

s40
1. spÓłka tłr'arzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładow,

2) kapitał zapasawy.

2' W spółce mogą być uhMorzone kapitały rezewowe na pokrycie szczególnych strat iwydatków'
Ufuvożenie kapitału rezerwawego oraz jega uŻycie wymaga uchwały Walnega zgromadzenia.

3' Kapitał zapasowy bwarzy się pEelewając do niego co najmniei 8 (osiem) pracent zysku za dany
rok oblotowy, dopóki kapital ten nie asiągnje co najnniej 1n aedna trzecia) kapitału zakladowega'

4' z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa spólka moŻe tworzyć inne fundusze.

s41
zaEąd spółki jest zobowiązany w ciągu trzech niesięcy po upłWie każdego roku abratowega'
sparządzić i złażyć Radzie Nadzorczej sprawazdanie finansowe na astatni dzień tego roku arcz
dokładne pisemne sprawazdanie z działalności spółkiw tyn okresje'
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ś42
1 Czysty zysk spółki noże być przeznaczony w szczegó|naści na:

1) odpisy na kapital zapasowy,

2) odpisy na kapitał rezer'^/ow'

3) dwiden.lę dla akcjonariuszy

4) inne cele okleślone uchwałą Walnega Zgrcnadzenia.

2' Dzień wypłaty dwidendy okreśIa uchwała Wa|nega Zgronadzenia podjęta na zwyczajnyn
Walnym Zgromadzeniu.

PosTANoWlENlA KoŃCaWE

s43
1' spółka zanieszcza swoje ogłoszenia w Manitorze sądawym j Gospodarczym' chyba że ustawa

stanawi inaczej.

2. Każde ogłoszenie spÓłki powinno być ponadto Wwjeszone w sjedzibie spÓłki w miejscach
dostęp nyc h dl a a kcj a n a ri u szy.

s2
Uchwała Wchodzi W życie z chwilą podjęcia ze skutkiem z dn|em zarejestrowanLa zmian W
statucie pŻez właściwy sąd rejestrowy'

lJzasadnienie do Uchwały Nr l5/2013
W związku ze zmianami W statucie spółki Wynikającymi z podjętej uchwały W pkt 13
po.Żądku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, konieczne jest ustalenie tekstu
jednolilego statulU spółki uwzg ędnia]ącego oowyzsze zmiany

Projekt UcHWAŁY 16/2013
Zwyczajnego Wajnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 16 maja
2013 r. W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej'

Działąąc na podstawie ań' 385 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s20 ust' 2 statutu Spółki
zwycząne Walne Zgromadzenje spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE uchwala, co
następuje:

s1
Powołuje do składu Rady Nadzolczej na kolejną Wspólną tŻyletnią kadencję członka

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcla

Projekt UcHWAŁY 17120'l3
Zwyczajnego Wa]nego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSKIE z dnia 16 maja
2013 r' w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej'

s2
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Działając na podstawie ań' 385 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s20 ust. 2 statutu Spółki
zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE uchwa]a' co
następuje:

s1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną Wspólną tzyletnią kadencję członka

Uchwała wchodzi W Życie z dniem podjęcia.

Projekt UcHWAŁY 18/2013
Zwyczajnego Walnego zglomadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnla 16 maja
2013 r' w sprawie powołania członka Rady Nadzolczej'

Działając na podstawie ań' 385 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s20 ust' 2 statutu spółki
zwcząne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE uchwala, co
następuje:

s1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną Wspólną trŻy]einią kadencję członka

s2
Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia'

Projekt LJcHWAŁY 19/20'13
Zwyczajnego Walnego zglomadzęnia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnja 16 maja
2013 r' w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej'

Działąąc na podstawie art. 385 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s20 ust' 2 statutu Spółk]
zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE uchwala, co
następuje:

s1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej na koiejną wspólną tŻyletnią kadencję członka

s2
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Projekt UcHWAŁY 20/2013
Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia .]6 maja
2013 r' W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej'

Działając na podstawie art' 385 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s20 ust' 2 statutu spółki
zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E uchwa|a, co
1astępJje

s1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną wspó|ną tŻyletnią kadencję członka

s2

s2
Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia'
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Projekt UcHWAŁY 21l2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 16 maja
2013 r' W sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji

Działąąc na podstawie ań' 392 s 1 Kodeksu spółek handlowych i s26 ust' 3 Statutu spółki
zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E uchwala' co
następuje:

s1
Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej kolejnej kadencji plzysługuje Wynagrodzenie W
następującej Wysokości:

1' WynagrodŻenie członka Rady Nadzorczej' za Wyjątkiem Pzewodniczącego Rady
Nadzorczej Wynosi ''' miesięcznie'

2' Wynagrodzenie PŻewodniczącego Rady Nadzorczej, wynosi
mleslęcznle

3' członkom Rady Nadzorczej nie pzysługuje żadne dodatkowe Wynagrodzenie za udział w
posiedzeniach Rady Nadzorczej.

s2
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Uzasadnienie
do proiektów uchwał nr 1612013, 17l2o13' 1812013' 1912013, 20l2o13 Ał'lz z dnia 16
maia 2013 roku w sprawie powolania członków Rady Nadzorczei kolejnej kadencji
oraz uchwały nr 21l2o13 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej kolejnej kadencii.

Z dniem odbycia zwyczajnego Walnego zgromadzenia zatwierdzającego splawozdanie
finansowe za rok oblotowy 2012 wygaśnie mandat członków Rady Nadzolczej powołanych
uchwałami nr 1al2o10' 11l2o1o' 12l2o10' 13l201o oraz 141201a Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia W dniu 2 kwietnia 2010 roku' W związku W powyższym zachodzi koniecznośó
powołania' zgodnie z s 20 ust' 1 Statutu spółki kolejnej pięcioosobowej Rady Nadzorczej
oraz ustalenia zasad wynagradzania.
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